
Dodatek č.  3  
 

ke smlouvě o dílo č. 1073/ORM/2016 ze dne 30. 6. 2016 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) ve znění dodatku č. 1 ze dne  
21. 7. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26. 4. 2018 na akci „Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov 
(průmyslová zóna - sever)“ (dále též jako „smlouva“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy 
č. 49/20-RM ze dne 23. 1. 2020. 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel:      Statutární město Jihlava 

                            Se sídlem:   Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava 

Zastoupený:  Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky 

IČO:    00286010 

DIČ:    CZ00286010 

                                                                  
2. Zhotovitel:     DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

                            Sídlo firmy:   Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava 

    Zastoupený:   Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ostravě, Oddíl B, vložka 10727 

IČO:   42767377    

DIČ:   CZ42767377    

 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) dne 30. 6. 2016 uzavřeli smlouvu o dílo 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 26. 4. 2018, jejímž předmětem je 
vyhotovení projektové dokumentace a další činnosti stanovené smlouvou, a to na akci 
„Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna - sever)“. 
 

2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany z důvodu prodloužení fyzické realizace 
stavby a tím i prodloužení potřebné a nutné délky trvání výkonu autorského dozoru dohodly 
na uzavření tohoto dodatku.  

 
 

III. PŘEDMĚT DODATKU 
       

1.  V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. II. odst. 1. písm. b) tak, že 
původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním: 
„b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 6. 6. 2016 ze zadávacího řízení doplněné nabídkou zhotovitele 
z 6. 3. 2018 a z DD. MM. RRRR“   

 
2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. IV. odst. 1. smlouvy, který reaguje na navýšení 

odměny za výkon autorského dozoru s ohledem na prodloužení fyzické realizace stavby. Původní 
ustanovení čl. IV. odst. 1. smlouvy tedy ruší a nahrazují níže uvedeným zněním: 
„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální, je pak podložena nabídkou 
zhotovitele ze dne 6. 6. 2016, 6. 3. 2018 a z 10. 10. 2019. Sjednaná cena i všechny její části 
obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech 
Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůty pro dokončení dle smlouvy. 
 
2.1.  projektová dokumentace pro územní řízení 

vč. průzkumných činností 680 000,- Kč 
 

2.1.1. inženýrská činnost pro územní řízení   100 000,- Kč 
 

2.2.  projektová dokumentace pro stavební povolení 
vč. průzkumných činností     570 000,- Kč 
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2.2.1. inženýrská činnost pro stavební a ostatní povolení  100 000,- Kč 

 
2.3.  projektová dokumentace pro provádění stavby   290 000,- Kč 

 
Doplnění jednotlivých částí díla dle dodatku č. 2   140 000,- Kč 

 
Autorský dozor       200 000,- Kč 
 
Navýšení autorského dozoru dle dodatku č. 3     54 000,- Kč 
 
Cena díla celkem bez DPH              2 134 000,- Kč 
        ======================= 
 
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“. 
 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

 
 

2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek 
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. 

 
3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále 

též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto 
dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

 
4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento 

dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru 
smluv.  

 
 

 
 

V Ostravě dne: 4. 2. 2020     V Jihlavě dne: 6. 2. 2020                                                            
                                                                   
 
                                     
 
 
 
               
 

                                                                                                                
……………………………………….                        ……………………………………… 

                        Za zhotovitele           Za objednatele 


