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Dodatek č. 2 

k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ  

č. smlouvy objednatele: S-1787/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 390474-CZT-001 

 ze dne 21. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) 

na akci: 

„III/00323, III/00322 Říčany – Voděrádky“ 

k rámcové smlouvě 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   
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. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby 

  silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
 (dále jen „Objednatel“)   

a 
zhotovitelem – společnost bez právní osobnosti s názvem  
 
 M + M: RS PP Středočeský kraj  
se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 
(společenská smlouva Konsorcia tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2) 
 
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 Continentual Europe, Czech Republic, Praha 1,  
    č.. účtu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051 
kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:  
Jitka Hřebíčková,
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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. 
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 33954 

zastoupena vedoucím společníkem, Mott MacDonald CZ, spol. s. r.o. na základě Společenské 
smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, viz příloha č. 1 tohoto 
dodatku 
 
 (dále jen „Zhotovitel“)   
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 
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Předmět Dodatku 

1.1. Z důvodů nutnosti řešení nové dešťové kanalizace a dodatečné změny technologie 
rekonstrukce stavby po odevzdání čistopisu původní PD uzavírají smluvní strany tento 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě. 

            Bez nové dešťové kanalizace není možné odvodnit část silnice III/00322 ve staničení 0,000 
– 0,300, a není tedy možné získat stavební povolení na celou akci. Dále je z důvodu 
vstoupení platnosti vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová 
směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a s ohledem na aktualizovanou 
diagnostiku vozovky z důvodu výrazného snížení investičních nákladů stavby a její 
faktickou realizovatelnost nutné stavbu rozdělit na 4 úseky s rozdílnou technologií 
rekonstrukce umožňující maximálně využít stávající vrstvy vozovek v recyklované 
podobě. Jelikož vyhláška 130/2019 Sb. vstoupila v platnost až po odevzdání čistopisu DSP 
a podání žádosti o SP, nebylo možné uzavřít Dodatek č. 2 před uplynutím patřičných lhůt 
dle Smlouvy. Ačkoliv vyhláška č. 130/2019 Sb., byla ke dni 1. 1. 2021 zrušena, dle 
ministerstva životního prostředí, metodiky k novému zákonu o odpadech, se nadále 
postupuje dle této vyhlášky do doby vydání vyhlášky nové. Proto je nyní předkládána ke 
schválení Dodatku č. 2. 

1.2. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených 
Smlouvou. 

1.3. Vzhledem k tomu, že přepracování PD bylo způsobeno objektivními příčinami a nikoliv 
pochybením na straně Zhotovitele, dochází ke změně Ceny díla. 

1.4. V Článku III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se tímto mění termín plnění u níže uvedené 
položky, a to následovně: 
 

  - Koncept DSP – do tří měsíců od podpisu Dodatku č. 2  
  - Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem 
  - Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP 
1.5. Ostatní termíny budou plněny v časech uvedených ve Smlouvy. 
1.6. Článek II Smlouvy – Cena za dílo, se tímto mění následovně: 

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen 
jednotlivých dílčích činností, tj.: 

a. Dokumentace ke stavebnímu povolení 
bez DPH:     635.000,- Kč 
DPH:      133.350,- Kč 
včetně DPH:   768.350,- Kč 
 

b. Projektová dokumentace pro provedení stavby 
bez DPH:  110.000,- Kč 
DPH:     23.100,- Kč 
včetně DPH:133.100,- Kč 

c. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy 
stavby 
bez DPH:     307.000,- Kč 
DPH:       64.470,- Kč 
včetně DPH: 371.470,- Kč 
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d. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy 

bez DPH: 800,-  Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb 

Cena díla dle SoD bez DPH         910.400,- Kč 
DPH           191.184,- Kč 
Cena díla dle SoD včetně DPH     1.101.584,- Kč 
  
Cena celkem včetně dodatku č.2 bez DPH   1.166.400,- Kč 

 DPH           244.944,- Kč 
Cena celkem včetně dodatku č.2 vč.  DPH   1.411.344,- Kč 

 
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 
1.7. Zhotovitel v rámci projekční přípravy není v prodlení. 

Článek 2 
Závěrečné ustanovení 

2.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-1787/DOP/2017, jejíž ostatní 
ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

2.2.   Tento Dodatek č.2 je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží jeho elektronický originál.  

  2.3   Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma    smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 
30 dnů od jeho podpisu 

2.4 Uzavření Dodatku č. 2 ke bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 
010/2021/RK ze dne 2.9.2021 . 

2.5 Změna závazku je v souladu podání s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona 
č. 134/2016  Sb. 

 
Příloha č. 1 -  kopie Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti  
Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny     

  
V Praze dne       V Praze dne   
za objednatele: Středočeský kraj za zhotovitele:  
 Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj 
 
 
 
 
……..…………………………….  ..                          
Libor Lesák,                                                   Ing. Radko Bucek, Ph.D. Ing. Jan Loško, Ph.D. 
radní pro oblast investic, majetku                 jednatelé společnosti Mott MacDonald CZ, s. r.o. 
a veřejných zakázek    

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.09.17 
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