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DODATEK Č.1  

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ 

č. smlouvy objednatele: S-1131/DOP/2017 , č. smlouvy zhotovitele: 387568-CZT-001 

ze dne 27.6.2017 

na akci: „Obchvat silnice  II/240 obce Černuc“ 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 
 

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb 
pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a 

autorského dozoru 

mezi 

 

objednatelem: Středočeský kraj       
se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným:  Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných 
zakázek, na základě usnesení č. 007-14//2021/RK ze dne 25.3.2021 

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095 

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  

Číslo účtu 

Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:  Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek   
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Jan Lichtneger, ředitel Krajské správy a údržby silnic 

Středočeského kraje, příspěvková organizace 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

zhotovitelem – společnost bez právní osobnosti s názvem  

 

 M + M: RS PP Středočeský kraj (dále jen „Konsorcium“) 

se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 

(společenská smlouva Konsorcia tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1) 
 

sestávající z následujících společníků: 

1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.  (vedoucí společník) 
se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a  
                      Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem 

bankovní spojení: HSBC France – pobočka Praha, č. účtu: 
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 
14051 
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kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:  
Jitka Hřebíčková,
kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka  
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00 

e-mail: 

tel.: 

ID: qwcnts7 

a 

2. MOTT MACDONALD LIMITED  (další společník) 
se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited 
Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 
1243967, 

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu 

 

            MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka  

             se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 

             zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D. 

             IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048  
                        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

                        oddíl A., vložka 49957 

a 

3. SHB, akciová společnost (další společník) 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc.,předsedou představenstva 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 
4477 

a 

4. Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (další společník) 
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558 

a 

5. PK OSSENDORF s.r.o. (další společník) 
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno 

zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/osoba/2303836/
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IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

Konsorcium je zastoupeno vedoucím společníkem – společností Mott MacDonald CZ, spol. s r. 

o., IČO: 48588733, se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00. 

 

 

 

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1: 

 

 

I. 

Předmět Dodatku č.1 

Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2017 prováděcí smlouvu č. S-1131/DOP/2017 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace akce „Obchvat silnice  

II/240 obce Černuc“, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I. a Technické 
specifikaci).  Předmětem Dodatku č. 1 je: 

A) Dodatečná úprava rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace) 

B) Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Smlouvy)  

C) Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy) 

A)     Změna rozsahu plnění (úprava článku I. Smlouvy a Technické specifikace) 
 

V návaznosti upřesnění řešení a potvrzení vybrané varianty na výrobním výboru č.2 ze dne 
24.10.2017 byly upřesněny technické parametry přeložky, zejména její poloha kategorie 
komunikace a její délka. Byla vybrána doporučená varianta č. 2. Současně byla uvedena 
podmínka, kdy obec Černuc zajistí zpracování změny územního plánu v souladu 

s vybranou variantou.  

Celková délka vybrané varianty č. 2 přeložky silnice II/240 včetně stavební úpravy stávající trasy 

tak odpovídá 1.890 km, z toho vlastní délka přeložky v nové trase mimo stávající silniční koridor  

je v délce  1.7 km. Vzhledem ke znění  zákona č. 100/2001 Sb.  z přílohy č. 1, řádku 49 vyplývá, 
že se záměr v případě kratší délky komunikace II. třídy než 2,0 km neposuzuje v rámci zákona 
procesů EIA – resp. nespadá do kategorie I (posuzování EIA) ani do kategorie II (zjišťovacího 
řízení) .  
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Ze zákona č. 100/2001 Sb. tedy neplyne povinnost  posuzování záměru v kategorii I a II a odpadá 
tím zákonná  nutnost vypracování dokumentace EIA nebo dokumentace pro zjišťovací řízení.  

 

Původní rozsah zadání dle článku I. a v Technické specifikaci bude upraven. 

V rámci původního plnění bude zrušen bez náhrady dílčí předmět smlouvy: 

– viz článek I., bod 1, odstavec b) „Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní 
prostředí (dokumentace EIA) v rozsahu Oznámení záměru a Dokumentace v rozsahu 

uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy“. 

V části Technické specifikace dojde k vypuštění položek soupisu služeb:  

Zpracování oznámení záměru EIA, včetně průzkumů 

Zpracování dokumentace EIA 

Technická pomoc při projednání stavby v rámci procesu EIA  
 

B)      Úprava ceny za dílo (úprava článku II. Cena za dílo Smlouvy)  

V návaznosti na výše uvedené se odpovídajícím způsobem snižuje i cena za dílo uvedená v čl. II 
Smlouvy, a to o částku 405 000,- Kč bez DPH, tj o 490 050,- Kč s DPH, tedy snížení o 7,59 % 

z celkové ceny díla. Nová cena díla je blíže specifikována v tabulce níže s tím, že součástí 
tabulky je i rozdíl ceny oproti původnímu znění Smlouvy. 
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Součásti Díla dle prováděcí smlouvy S-1131/DOP/2017 

Původní rozsah projektu dle technické specifikace bez DPH DPH včetně DPH

Technická studie 280,000.00 Kč 58,800.00 Kč 338,800.00 Kč

Dokumentace EIA 320,000.00 Kč 67,200.00 Kč 387,200.00 Kč

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 1,000,000.00 Kč 210,000.00 Kč 1,210,000.00 Kč

Dokumentace ke stavebnímu povolení 1,520,000.00 Kč 319,200.00 Kč 1,839,200.00 Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby 504,000.00 Kč 105,840.00 Kč 609,840.00 Kč

Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 360,000.00 Kč 75,600.00 Kč 435,600.00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby 720,000.00 Kč 151,200.00 Kč 871,200.00 Kč

Technická pomoc při projednávání stavby v rámci procesu EIA 85,000.00 Kč 17,850.00 Kč 102,850.00 Kč
Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání  - 

vedení aplikace MPP 255,000.00 Kč 53,550.00 Kč 308,550.00 Kč
Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby 40,800.00 Kč 8,568.00 Kč 49,368.00 Kč

Autorský dozor 248,200.00 Kč 52,122.00 Kč 300,322.00 Kč

Původní cena celkem 5,333,000.00 Kč 1,119,930.00 Kč 6,452,930.00 Kč

Součásti Díla dle Dodatku č. 1 k prováděcí smlouvě S-
1131/DOP/2017  /změna rozsahu služeb/

Původní rozsah projektu dle technické specifikace bez DPH DPH včetně DPH

Technická studie 280,000.00 Kč 58,800.00 Kč 338,800.00 Kč

Dokumentace EIA - POLOŽKA ZRUŠENA 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

Dokumentace k územnímu rozhodnutí 1,000,000.00 Kč 210,000.00 Kč 1,210,000.00 Kč

Dokumentace ke stavebnímu povolení 1,520,000.00 Kč 319,200.00 Kč 1,839,200.00 Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby 504,000.00 Kč 105,840.00 Kč 609,840.00 Kč

Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí 360,000.00 Kč 75,600.00 Kč 435,600.00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně 
majetkoprávní přípravy stavby 720,000.00 Kč 151,200.00 Kč 871,200.00 Kč

Technická pomoc při projednávání stavby v rámci procesu EIA 
POLOŽKA ZRUŠENA 0.00 Kč 0.00 Kč 0.00 Kč

Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání  - 

vedení aplikace MPP
255,000.00 Kč 53,550.00 Kč 308,550.00 Kč

Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele 
stavby

40,800.00 Kč 8,568.00 Kč 49,368.00 Kč

Autorský dozor 248,200.00 Kč 52,122.00 Kč 300,322.00 Kč

Nová cena celkem 4,928,000.00 Kč 1,034,880.00 Kč 5,962,880.00 Kč

Změna ceny oproti zadání  prováděcí smlouvy S-
1131/DOP/2017 

-405,000 Kč -7.59% snížení ceny

Technická pomoc objednateli  - Autorský dozor   v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2   "Podrobná 
specifikace ceny"

Cena dle Prováděcí smlouvy

Cena dle Dodatku č. 1

Technická pomoc objednateli  - Autorský dozor   v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2   "Podrobná 
specifikace ceny"

Položky v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2   "Podrobná specifikace ceny"

Položky v rozsahu uvedeném v příloze Smlouvy - Příloha č. 2   "Podrobná specifikace ceny"



 

6 

 

 

C)     Úprava termínů plnění (úprava článku III. Doba a místo plnění Smlouvy) 

 

V návaznosti na změny rozsahu díla dle bodu A) a na  skutečnost, která podmiňuje návazné 
činnosti (aktualizace územního plánu obcí Černuc)  se odpovídajícím způsobem mění i 
navazující termíny plnění uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy. Nové termíny plnění 
jednotlivých etap jsou specifikovány níže.   

 

Koncept DUR  – do 3 měsíců od výzvy objednatele (předpoklad do 1 měsíce ve vazbě na 

zajištění aktualizace ÚP obce Černuc)  

Čistopis DUR– do 2 týdnů od schválení konceptu DUR objednatelem 

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem 

Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR 

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP 

PDPS – do 2 měsíců od vydání pravomocného SP 

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby 

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem 
č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, Objednatel a Dodavatel obdrží jeho 
elektronický originál.  

3. Dodatek č. 1 byl schválen Radou kraje usnesením č. 007-14/2021/RK ze dne 25.3.2021 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

Příloha: Společenská smlouva o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016 
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V Praze dne   V Praze dne  

 

 

 

 

za objednatele: za zhotovitele:  

Středočeský kraj Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj 
 

 

.……………………………..                          ……..……………………………..                  
Libor Lesák, Ing. Radko Bucek, Ph.D. 

radní pro oblast investic, majetku  jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

a veřejných zakázek  

  

 

 

   

 ……..………………………… 

 Ing. Jan Loško, Ph.D. 

 jednatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitally signed by Ing. Jan Loško
DN: cn=Ing. Jan Loško, c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s
r.o., ou=45787,
email=jan.losko@mottmac.com
Date: 2021.05.11 09:17:04 +02'00'

Digitally signed by Ing. Radko Bucek,
Ph.D.
DN: cn=Ing. Radko Bucek, Ph.D., c=CZ,
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,
ou=40918,
email=radko.bucek@mottmac.com
Date: 2021.05.11 14:45:41 +02'00'

Ing. Radko
Bucek, Ph.D.

Libor Lesák
Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.05.12 

12:21:22 +02'00'






















