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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          18/SML1518/01/SoD/INV       
Číslo zhotovitele:  1-0573-00 
 
 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - DODATEK Č. 1 
 uzavřená dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje   
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:  5512232/0800           
Zástupce pro věcná jednání č.1:  

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru 
                              Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319    
Zástupce pro věcná jednání č. 2:  

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       pisova.v@kr-ustecky.cz  / 475 657 168    
(dále jen „objednatel“ i příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Sídlo: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
Zastoupený:        Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva 
      Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva 
IČ:               60193280 
DIČ: CZ60193280 
Bank. spojení: Expobank CZ a.s. 
číslo účtu: 5145800001/4000 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva 
           Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva 
E-mail/telefon:     vpupraha@vpupraha.cz, obchod@vpupraha.cz tel: 220 188 301  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marek Trusík 
E-mail/telefon: trusik@vpupraha.cz tel: 220 188 301 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368 
 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č.: 
18/SML1518/SoD/INV z 16.03.2018, na akci: „Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk - Malé 
Březno“ 

Na základě nesouladu mezi zadáním prací a skutečností v díle, který byl zjištěn v průběhu 
zpracování projektové dokumentace se tímto dodatkem č.1 mění cena a termín plnění.  
Dle zadání se mělo v místě nacházet dvanáct (12) trubních propustků, které měly být v rámci 
akce upraveny. Ve skutečnosti se v řešeném úseku nachází dvacet sedm (27) trubních 
propustků, které se budou muset stavebně upravit a zahrnout do projektové dokumentace. 
Je nutné vypracovat dokumentace patnácti (15) trubních propustků nad rámec zadání a to 
v obou stupních DSP a DPS. 
Dále bude nutné, na základě zpracování dokumentace mostních objektů, provést umístění 
nových mostních objektů. Jedná se o vypracování dokumentací DÚR/DSP a provádění i 
rozšířené inženýrské činnosti, oproti zadání prací, kde bylo uvažováno pouze s dokumentací 
DSP a inženýrskou činností pro získání stavebního povolení. 
Toto se týká následujících mostních objektů:  ev.č. 260 009, 260 009a, 206 016  

Z důvodu rozšíření předmětu plnění se v čl. III, odst. 1 přidávají body a2), a3), a4), b2) a dále 
se bodě f) mění cena. 

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu se ujednává ve výši 5.880.000,- Kč                
(slovy: pětmilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých) bez DPH, 1.192.800,- Kč               
(slovy: milionstodevadesátdvatisícosmset korun českých) DPH 21%, tj. 7.072.800,- Kč 
(slovy: sedmmilionůsedmdesátdvatisícosmset korun českých) s 21 % DPH. 

  
Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV- 
199/INV/2017/PD, IČ + AD uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) ze dne 
04.01.2018 a Dodatku č.1. 
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Činnost 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH  21 %  

v Kč 

% z celkové 
nabídkové 
ceny, bez 

GP, 
správních 
poplatků, 

AD a 
součinnosti 
při jednání 
komise při 
posuzování 
nabídek na 

stavební 
práce jako 

její poradce 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Realizace 
v týdnech  

a) Příprava zakázky (zaměření stáv. 
stavu, diagnostika komunikace a 
jednotlivých konstrukcí mostů, 
statika apod., koncept 
technického řešení)  

1 125 000,- 236 250,- 
 

25 % 
 

1 361 250,- 

8 týdnů od 

nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

a2) Dokumentace DUR/DSP 

mostních objektů, u kterých je to 
požadováno obj. ev.č. 260-009 

42 500,- 8 925.-  51 425.- 

37  týdnů      

od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

a3) Dokumentace DUR/DSP 

mostních objektů, u kterých je to 
požadováno obj. ev.č. 260-009A 

42 500,- 8 925.-  51 425.- 

37  týdnů      

od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

a4) Dokumentace DUR/DSP 

mostních objektů, u kterých je to 
požadováno obj. ev.č. 260-016 

42 500,- 8 925.-  51 425.- 

37  týdnů      

od nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

b) Dokumentace pro stavební 
povolení, vč. dokladové části 
(DSP) 

900 000,- 189 000,- 20 % 1 089 000,- 

28 týdnů od 

nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

 b2) Dokumentace DSP objektů 

propustků, nad rámec původního 
zadání 

229 500.- 48 195.-  277 695.- 

37 týdnů od 

nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

c) Podklady pro majetkoprávní 
vypořádání - záborové elaboráty 

225 000,- 47 250,- 5 % 272 250,- 

4 týdny od 

nabytí 
účinnosti 
smlouvy 

d) Podklady pro majetkoprávní 
vypořádání - geometrické plány 
(GP 6 000,- Kč bez DPH / ks) a 

max. cena 

200 000,- 42 000,-  242 000,- průběžně 

e) IČ - souhlas s realizací akce v 
právní moci  -  (stavební povolení 
- SP, příp. ohlášení stavby) 

675 000,- 141 750,- 15 % 816 750,- 

28 týdnů od 

ukončení 
majetkoprávní
ho vypořádání 

f) Dokumentace pro provádění 
stavby (DPS), vč. rozpočtu a 
soupisu prací 

1 575 000,- 330 750,- 35 % 1 905 750,- 
do 24 týdnů od 

vydání SP 
v právní moci 

306 000.- 64 260.-  370 260.- 

Cena bez GP, správních poplatků, 
nákladů AD a součinnosti (tj. bez 

řádků d), g), h), i) 
5 180 000,- 1 129 800,-  6 267 800,-  

g) IČ - správní poplatky 
200 000,- 

nepodléhají 
DPH 

 
200 000,- průběžně 
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Činnost 
Cena v Kč bez 

DPH 
DPH  21 %  

v Kč 

% z celkové 
nabídkové 
ceny, bez 

GP, 
správních 
poplatků, 

AD a 
součinnosti 
při jednání 
komise při 
posuzování 
nabídek na 

stavební 
práce jako 

její poradce 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Realizace 
v týdnech  

h) AD (HZS 650,- Kč bez DPH / 
hod) a AD max. po dobu 

realizace stavby 
250 000,- 52 500,- 

 

302 500,-  

i) Součinnost při jednání komise při 
posuzování nabídek na stavební 
práce jako její poradce (HZS 
550,-  Kč bez DPH / hod) max. 

celkem 

50 000,- 10 500,- 

 

60 500,-  

Cena celkem včetně GP, správních 

poplatků, AD a součinnosti při 
jednání komise při posuzování 
nabídek na stavební práce jako 
její poradce: 

5 880 000,- 1 192 800,- 

 

7 072 800,-  

 
 

VIII. 
Ostatní a závěrečná ustanovení  

 
Čl. VIII. se doplňuje o bod 14. v tomto znění: 
 
14. Tento smluvní dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 

274/53R/2018 ze dne 21.11.2018. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
 
V Ústí nad Labem dne 4. 12. 2018                                                        

                      

 

..................................................                                        ..........................................................                            
      Objednatel (příkazce)                                                             Zhotovitel (příkazník) 

          Ústecký kraj                                                                      VPÚ DECO PRAHA a.s. 
      Oldřich Bubeníček                                                                    Ing. Lubor Hoďánek, MBA 
             hejtman                                                                             předseda představenstva 

 

 
 

 

 
                 …………………………… 
                     Zhotovitel (příkazník) 
                   VPÚ DECO PRAHA a.s. 
                        Ing. Václav Sejk 
              místopředseda představenstva 

 

  
 


