
II /409 UHERČICE  -  PODHRADÍ  NAD  DYJ Í

Číslo smlouvy objednatele: 708/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 747/2019
Ev. číslo: 

Číslo smlouvy zhotovitele    

DODATEK Č . 1 KE  SMLOUVĚ  O DÍLO 
„II/409 UHERČICE  -  PODHRADÍ  NAD  DYJÍ“

__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a 

ZHOTOVITEL 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky IČO: 416 01 645
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 2209
zastoupený  ředitelem a jednatelem společnosti

                                                                                                 I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 7. 2019 (dále jen „smlouva“)
dohodli na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění

 Vzhledem k zamítavému stanovisku vlastníka komunikace (Lesy ČR) pro vedení objízdné trasy autobusu pro II.
etapu výstavby, není relevantní uvedení dílčí lhůty výstavby:

Provedení minimálně konstr. Vrstva RS CA a vrstva ACL 16+ v úseku
1,400 – 1,690 a umožnění průjezdu autobusové dopravy

do 40 dnů od předání staveniště

 Předmětný úsek stavby s ohledem na zamítavé stanovisko pro vedení objízdné trasy není možné provést bez úplné
uzavírky, úsekem stavby (km 1,400 – 1,690) bude za provedení dopravních opatření autobus projíždět po celou
dobu výstavby.

                                                                                                II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Termín předání staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

Dokončení obrusné vrstvy

Dokončení a předání celé stavby

do 90 dnů od předání staveniště

do 120 dnů od předání staveniště 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení stavby 

Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od dokončení stavby

Dřívější plnění je možné.
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Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. X. odst. 7. a odst. 8. smlouvy, které se mění a nově 
zní:

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

7.3 Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  koordinátorovi  BOZP  součinnost  a  dále  se  zavazuje  nejpozději
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

8. Objednatelem je  určen  autorský  dozor  (dále  jen „AD“) a  externí  technický dozor  (dále  jen „TDE“).  Zhotovitel
je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XIV. odst. 5. bodu 5.1 smlouvy, který se mění a nově 
zní:

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě  prodlení  zhotovitele  s plněním  této  smlouvy  oproti  dobám
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy, není-li dále stanoveno jinak

7.500,- Kč denně

Zpoždění  prací  oproti  schválenému  harmonogram  prací  finančnímu
a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů

 7.500,-Kč denně

V případě  prodlení  zhotovitele  s plněním geometrického  plánu  proti  době
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy

 1.000,-Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště  7.500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby 2.000,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas,  je-li  souhlas  v této  smlouvě  vyžadován,  nebo  poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

7.500,-Kč za 
poddodavatele

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy

 7.500,-Kč za každé 
jednotlivé nápravné 
opatření

                                                                                 III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 2 – harmonogram prací finanční a věcný.

V Brně, dne 13. 9. 2019 V Brně, dne 13. 9. 2019

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel a jednatel společnosti ředitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  2 – HARMONOGRAM  PRACÍ  FINANČNÍ  A VĚCNÝ

___________________________________________________________________________________________________
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