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K E  S M L O U V Ě  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. zněni, dále také jen „dodatek“

Most ev. č. 137-007 Vřesce

15/VZ/2021 _D 1 Most ev. č. 137-007 Vřesce

číslo smlouvy zhotovitele: 21-STM-03 číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2021

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): 

Sídlo:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupený:
tel:
e-ma:i:
IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 
sekretariat@susik.cz
70971641 DIČ: CZ70971641
cadk8eb

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2UU2.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor bezpečnosti práce:

jako „ objednatel “ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová tel. 387 021 010
tel. I H
tel. ■ ■ ■
tel.

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:

e-mail:

Starmosty s.r.o.

Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

na základě plné

225 153 042 

office@stamostv.cz

IČO: 07122764 DIČ: CZ07122764

ID datové schránky: wee89d8

Bankovní spojeni

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 

Oddíl C vložka 295004, datum zápisu 14.5.2018

Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:

(Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 30003, autorizovaná osoba vedena pod číslem 030124)

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Stárni fond d o p ravn: 
infrastruktury

Akce je spo lufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 15/VZ/2021 uzavřené dne 28. 4.
2021 dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst.
2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.
Dále se na základě žádosti zhotovitele ze dne 16. 8. 2021 a objektivních skutečností (viz příloha) mění
termíny plnění uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy.

Upravené odstavce znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 15/VZ/2021, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 137-007 přes potok v obci Vřesce“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, 
IČO 46974806 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této 
SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnového listu č. 1.

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání stavby: 159 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 189 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 189 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předaním stavby a oddělovací geometrický plán v pučtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH 13 754 962,91 Kč
ZL č. 1 -  méněpráce bez DPH ______________________________________ - 29 706,75 Kč
Smluvní cena díla celkem dle dodatku bez DPH 13 725 256,16 Kč
DPH 21%______________________________________________________ 2 882 303,79 Kč

Smluvní cena díla celkem dle dodatku včetně DPH 16 607 559,95 Kč

slovy: šestnáctmilionůšestsetsedmtisícpětsetpadesátdevět korun českých devadesátpět haléřů 
včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zakona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

Ministerstvo dopravy
Státn í fond dopravní 
infrastruktury r  \

Akce je  spo lufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
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II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu 
platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regis
tru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., ob
čanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřej
nění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné 
vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1
Žádost zhotovitele ze dne 16. 8. 2021

Za objednatele:
České Budějovice, dne: “ 7. 09. 2021

Za zhotovitele: 
Praha, dne:



ARMDSTW
STAVBY A REKONSTRUKCE MOSTŮ

Starmosty s.r.o.

Korespondenční adresa, kancelář 
M ezi Vodam i 205 /29  

143 00 Praha -  M odřany

Příjemce:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
............................................... 
Nem anická 2133/10 ,
370 10 České Budějovice 
em ail: .............................

V Praze, dne 16.8.2021

Věc: Žádost o prodloužení term ínu výstavby na akci

Název akce: M ost ev. č. 137-007 Vřesce

Číslo smlouvy: 15/VZ/2021

Žádáme o p rod loužen í te rm ínu  výstavby z důvodů nevhodných k lim a tických  podm ínek.

Při realizaci výkopových prací a následném  zhotovení základové spáry, kdy byla a je  stavba realizována 
dle schválené p ro jek tové  dokum en tace , došlo opakovaně k p říva lovým  dešťům , k te ré  m ě ly  za následek 
podm áčení a degradaci svahových šikm in výkopu.

V to m to  čase byly přerušeny p lánované č innosti d le odsouhlaseného HMG stavby a bylo nu tné  
s tab ilizova t svahy a o d tě ž it sesuv, k te rý  zasáhl p řip ravenou  základovou spáru stavebn ího  ob jek tu .

Tyto  č innosti jsou zaznam enány zápisem do s tavebního deníku č. 1 ve dnech 22.-29.6.2021 
a 4.- 5.7.2021 a následně řešeny se zástupci investora  na pravide lných  KD stavby. První zápis oh ledně 
výše zm iňovaného byl zapsán na 6. KD TDI Ing. M a rtin e m  Frdlíkem .

Dle SoD je  te rm ín  dokončení určen na 6.10.2021. Žádám e o prod loužen í o 9 dnů, tj. do 15.10.2021 

Děkuji a věřím  v kladné vyřízení naší žádosti

S pozdravem

S p o lečn o s t je  zap sán a  v o b ch o d n ím  r e js t ř ík u  u M ěs tskéh o  soudu v P ra z e , o d d íl C, v lo ž k a  2 9 5 0 0 4  
s !o ío  s p o le č n o s ti:  Na č ih a d le  9 5 8 /5 7 ,  1 6 0 0 0  P rah a , CZ * IČ: 0 7 1 2 2 7 6 4  *



Změnový list číslo: 1

S ta v b a : Most ev. č. 137-007 Vřesce č. SOD objednatele: 15/VZ/2021

Objekt: 02 - Všeobecné položky š. SOD zhotovitele: 21-STM03

Investor (objednatel) stavoy:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS. INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská tř. 64/34, 370 01 České 3udějovice

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Csová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Zhotovitel: Starmosty s.r.o.
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

Předmět změny:

1 na základě vyjádření zadavatele nebyl na tuto akci bilboard požadován
SO 02

Přílohy: ------------------ /

S ta rm o s ty  s .r.o .
Na čihadle 958/57...........................................................................................

160 00 P 'aha 6.........................................................................
IČO: 071 22 764.............................................................

..............................................................
.......... . . . ............................................. 

............................................................... 
............................................ .....


