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Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci  
   na stavbu 

SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I   

a 

příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 

a 

Smlouvě o výkonu autorského dozoru 
uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o výkonu autorského dozoru 

 

na stavbu 

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“   

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

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

IČO:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxx 

E-mail:     xxx   

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     xxxxxxxx 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČO: 48476684 

DIČ: xxxxx 

Jednající:  xxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II.  

Úvodní ujednání, účel dodatku 

 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 03. 2018 uzavřely „Smlouvu 

č. SML/1124/17 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon 

autorského dozoru“, k níž následně dne 17. 07. 2018 uzavřely dodatek č. 1, dne 28. 03. 

2019 dodatek č. 2, dne 22. 07. 2019 dodatek č. 3, dne 15. 11. 2019 dodatek č. 4 a dne 30. 

03. 2020 dodatek č. 5 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je 

nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené 

specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 Smlouvy. Tato změna není 

podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 Tento dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby 

změny termínu plnění dílčí části závazku Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu 

inženýrské činnosti. Důvodem je potřebná koordinace s novou stavbou přeložky 

plynovodu, s kterou dříve v projektu nebylo uvažováno a jejíž investorem je město 

Slušovice. 

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
3.1 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy ve znění dodatku č. 5, bod 1., písm. 

d a bod 2., písm. b  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

d)  předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. 

dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 

1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice:             dne 31. 7. 2021 

  

                  

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:  

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci  

dne 31. 7. 2021 

 

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 6 se nemění a zůstávají 

v platnosti.  
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

 

4.1 Tento dodatek č. 6 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. 

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich pravé, svobodné a 

omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 6 za ujednání v souladu s 

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

dodatek č. 6 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.3 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva 

pro zhotovitele. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 6 připojují své 

podpisy. 

 

 

Ve Zlíně dne 3.3.2021     V Želechovicích dne 3.3.2021 

 

 

 

 

 

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


