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Dodatek č. 1 
K příkazní smlouvě 

na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka 
ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 
pro stavbu 

„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ 
17TUOIN38 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
statutární město Plzeň 

IČO: 000 75 370 

DIČ: CZ00075370 

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 

 

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 

Ing. David Malán 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
IBR Consulting, s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
zastoupená Ing. Františkem Benčem, Ph. D., jednatelem společnosti 
 

IČO: 250 23 446 

DIČ: CZ 250 23 446 

 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 235748 
 
bankovní spojení:  XXXX 
číslo účtu:  XXXX 
(dále také jako „zhotovitel“) 

 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Aleš Bednář 
tel. XXXX, e-mail: XXXX 
 

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)   

 

mailto:malan@plzen.eu
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(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 

 
tento 
 

dodatek č. 1 ke smlouvě  
na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka  

„Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 
 
I. 

Preambule 
 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2018 smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka 

zajišťovat pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) nad prováděním 
stavby s názvem „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“ (dále jen „stavba“) za podmínek 
stanovených smlouvou na poskytnutí služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „Smlouva“). 

 
1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že smlouva na realizaci stavby s názvem „Prodloužení tramvajové trati 

na Borská pole“ byla se zhotovitelem stavby „Společnost TD Borská pole“ uzavřena s termínem 
plnění do 26 měsíců od uzavření smlouvy, tj. do 23.10.2020, přičemž výkon TDS je v souladu 
s platnou právní úpravou nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, tj. do 23.10.2020, dohodly 
se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 

 
1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že v měsíci říjen a listopad 2019 došlo na stavbě tramvajové trati ke 

zvýšení tempa stavební činnosti z důvodu bezpodmínečného zahájení provozu tramvajové trati 
k 15. prosinci 2019, kdy v tomto stavebně náročném období byla ze strany TDS zvýšena 
dozorová činnost, a dále vzhledem k nepředvídatelným komplikacím, a to zejména na „SO 320 
Plynovod a přeložky“, „SO 301.3 – Kanalizace – Kaplířova ulice“ a „SO 501.3 – Horkovod – 
Kaplířova ulice“, které nebyly zahrnuty do původního harmonogramu stavby, došlo k rychlejšímu 
čerpání hodin ujednaných Smlouvou ve výši 7200 hodin, kdy v měsíci březnu v důsledku výše 
popsaných skutečností bylo vyčerpáno 7172 hodin, dohodly se Smluvní strany na uzavření 
tohoto Dodatku č. 1, přičemž uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými 
ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. 

  
 

II. 
Předmět dodatku 

 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. IV. 
odst. 4.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 

4.3. Předpokládaný termín realizace předmětné stavby je:  
 

Zahájení činnosti:    po ukončení zadávacího řízení na výběr TDS  

(předpoklad 09/2018) 

 

Ukončení činnosti:  23.10.2020 

 

 
2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 5.1. Smlouvy, a to tak, že 

původní znění čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 
 
5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní 

dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši 3.959.200,- Kč bez DPH (slovy: tři miliony 
devět set padesát devět tisíc dvě stě korun českých Korun českých) a odpovídá celkem 8080 
hodinám provádění činnosti TDS dle této smlouvy při hodinové sazbě ve výši 490,- Kč bez 
DPH. 
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K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnitelného zdanitelného 

plnění. 

2.3.  Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, 
zůstávají v platnosti. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
statutární město Plzeň. 

 
3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.  
 
 

V Plzni dne 18.05.2020        

 

Za příkazce:      Za příkazníka: 

 

 

 

 

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

Ing. Pavel Grisník                 Ing. František Benč, Ph.D. 

vedoucí Odboru investic MMP    jednatel společnosti   
  
 

 


