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DDOODDAATTEEKK  ČČ..  11  KKEE  SSMMLLOOUUVVĚĚ  OO  DDÍÍLLOO Č. SML/0360/19 

č. smlouvy zhotovitele 5686/2019 - ŘSZK 
na provedení díla – stavební práce na stavbě  

„SILNICE III/49518: ROKYTNICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ 
uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany  
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860  

Zastoupený:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  

- ve věcech přípravy stavby  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- ve věcech realizace stavby  xxxxxxxxxxxxxxx 

Technický dozor:     xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitelé:      

1) 

Jako správce společnosti a společník 1: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o. 

Adresa:     Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl C, vl. 38267 

IČ:      26229455 

DIČ:      CZ26229455 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxx 

 

2) 

Společník 2:     IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. 

Adresa:     Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

IČ:      25869523 

DIČ:      CZ25869523 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxxx 

 

jako společníci společnosti s názvem „Sdružení Rokytnice“ na základě smlouvy o společnosti 

uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 11. 3. 2019. 
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Korespondenční adresa:    Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx 

Stavbyvedoucí:    xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     yyyyyyyyyy  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Úvodní ujednání a účel dodatku 

2.1 Smluvní strany spolu dne 29. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0360/19, jejímž 

předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/49518: ROKYTNICE 

(STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE 

III/49518: ROKYTNICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu 

technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by 

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele 

v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 

řízení odpovídaly této změně, 

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele nebo 

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), 

bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. 

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a 

ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 19 305 803,81 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 

navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 106 977,60 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 

19 412 781,41 Kč bez DPH.  

 

 

Článek III. 

Změny Smlouvy 

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající 

znění níže uvedených článků se upravuje následovně: 

 

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce 

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje: 

- SO 100 – Silnice III/49518  

V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že stávající vodovodní potrubí je uloženo v odlišné 

trase, než předpokládala PD. Toto vodovodní potrubí je v kolizi s novým vtokovým objektem 

propustku, který má být nově vybudován. Z toho důvodu je nutné provést přeložku stávajícího 

vodovodního potrubí DN 100 v délce 36 m. 
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2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. 

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se: 

Cena bez DPH celkem     19 412 781,41 Kč 

DPH 21 %         4 076 684,10 Kč 

Cena celkem vč. DPH      23 489 465,51 Kč 

(slovy dvacettřimilionyčtyřistaosmdesátdevěttisícčtyřistašedesátpět korun 

českých, 51/100) 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž 

účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit objednatel. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s 

dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento 

dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro 

zhotovitele. 

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své 

podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 6. 1. 2020    Ve Veselí nad Moravou dne 6. 1. 2020 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

      za objednatele:            za zhotovitele – společníka 1: 

 

 

 

     …………………………………………….. 

               za zhotovitele – společníka 2: 


