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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0099/19 

na zhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na akci 

SILNICE III/49026: KUDLOV - BŘEZŮVKY, ÚPRAVA KŘIŽOVATEK 
 

Článek I. - Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

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

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.     

Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČO:      42767377     

DIČ:      CZ42767377       

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxx   
(dále jako „Zhotovitel“) 

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 01. 04. 2019 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0099/19 na zhotovení 

podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 

dozoru“, dne 23. 12. 2020 dodatek č. 1, dne 29. 09. 2020 dodatek č. 2 a dne 29. 04. 2020 dodatek č. 3 k této smlouvě 

(uvedená smlouva ve znění jeho dodatku č. 1, 2 a 3 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 

plnění Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 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. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu předání dílčí 

části Díla a termínu ukončení inženýrské činnosti, vlivem značných průtahů při uzavírání smluvních vztahů s vlastníky 

stavbou dotčených pozemků části „Silnice III/49026: Zlín, Pindula, úprava křižovatky“ (Stavby A). Zároveň nebylo ani 

po mnoha urgencí získáno vyjádření druhého investora stavby (Magistrát města Zlína) k PDPS. Z výše uvedených 

důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné odevzdání dílčí části Díla a dokončenou inženýrskou činnost dle 

termínů, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy (Stavba A). 

Článek III. – Změny smlouvy 

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3, ve znění dodatku č.1, 2 a 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní: 

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS) pro Stavbu A (ve formátech 

a počtech vyhotovení ujednaných ve Smlouvě) nejpozději do 28. 02. 2022.  

3.2 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.5, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 se ruší a nahrazuje novým textem, který 

zní: 

4.5 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení na Stavbu A nejpozději do 28. 02. 2022. 

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO: 70934860 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo - stránka 2 z 2 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je 

povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní 

strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, 

a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují svoje podpisy.  

 

            

Ve Zlíně, dne: 27. 08. 2021 

       

 V Ostravě, dne: 30. 08. 2021 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………….. 

 


