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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

„PD ROUŠŤKA KM 2,800 – 3,800“ 

č. objednatele: S957/2015/154 

č. zhotovitele: 150242 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě 

pověření ze dne 31.12.2020  

ve věcech technických jedná: Ing. Richard Klement, náměstek pro vodní 

hospodářství a investice, č. telefonu , e-mail: 

 

správce toku, č. telefonu:  e-mail: 

   

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  

číslo účtu: 26300-511/0100 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  

IČO: 427 67 377  

DIČ: CZ427 67 377 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

zastoupená: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva 

číslo telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava 

číslo účtu: 1022147761/0100 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

 

 

2 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „PD Roušťka 

km 2,800 – 3,800“  (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

Název akce:      

 Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby:   

„Roušťka km 2,800-3,800“; dále jen „projektová dokumentace“, 

na vodním toku: Roušťka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-089, IDVT: 10197263, 

ř. km: 2,800 - 3,800, katastrální území: Růžďka 

1. Předmětem tohoto dodatku je nový termín předání a převzetí díla ve stupni pro vydání 

stavebního povolení a provádění stavby a navýšení ceny projektové dokumentace z důvodů 

odchylky původní navrhované ceny nákladů na stavbu (13 mil.) versus skutečně 

odhadnutých projektantem (26 mil.). K navýšení ceny došlo i z důvodu nezapočítání 

provádění speciálních prací při rekonstrukcích opěrných zdí v rámci zadávacího listu 

projektové dokumentace vypracovaného roku 2015 a následně nová indexace dle sazebníku 

UNIKA, určenému k nacenění ceny projektu. V rámci zpracování projektové dokumentace 

nebyla zahnuta cena za speciální práce nutné k návrhu opěrných zdí z důvodu složitého 

provádění – mikropilotáže, potřebné inženýrskogeologické rozbory, statické posudky. Je 

potřeba provést aktualizaci rozborů zeminy a nánosů a obnovit veškerá vyjádření dotčených 

orgánů. 

2. Rozdíl ceny prací nutných ke zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a zapracování nových požadavků oproti původnímu výpočtu stanovenou hladinou 

URS Praha z roku 2015 jsou důvodem k navýšení ceny. Nárok na vícepráce činí 318 500,-

Kč.  

 

II. 

Obsah prací 

V článku I. Předmět smlouvy se obsah odstavce 6 doplňuje novým zněním takto:  

 

- statické posouzení navrhovaných a dotčených objektů a konstrukcí,  

- základní rozbory sedimentů a zemin dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tabulka 

č. 10.1.,10.2. (pro výkopek) a 10.3. (pro sedimenty) včetně zajištění odběru a rozboru 

dle příslušných norem a platné legislativy. Součástí bude rovněž komentář k 

vyhodnocení testovaného vzorku a možnostech nakládání vyplývajících z výsledků 

rozborů, dále posouzení, zda se jedná o odpad či nikoli, případné zatřídění odpadu dle 

katalogu odpadů a zajištění (vyhotovení) základního popisu odpadu v souladu se 

zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a dle Metodického pokynu MZe- 

MZP/2020/720/5379. V případě, že budou překročeny limitní hodnoty testovaných 

vzorků v základním rozboru, bude dohodnut další postup s možností zadání 

dodatečných rozborů na náklady 

- plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP 
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III. 

Doba plnění 

V článku II. Doba plnění Smlouvy se obsah odstavce 2 se ruší a nahrazuje novým zněním 

takto:  

 

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně 

provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního 

povolení a provádění stavby, nejpozději v termínu do 28. 10. 2022. 

Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise 

objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení 

kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., 

editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím 

termínu pro řádné provedení díla podle předchozího odstavce, tj. nejpozději v termínu do 

7. 10. 2021. 

 

IV. 

Cena za dílo a platební podmínky  

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se znění odstavce 1 ruší a nahrazuje 

novým zněním takto:  

 

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. smlouvy náleží 

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 671 000,- Kč bez DPH (slovy: 

šestsetsedmdesátjednatisíc korun českých bez DPH).  

 

 

Původní cena za dílo:         352 500,- Kč bez DPH 

vícepráce (50% původní částky na IČ):  318 500,- Kč bez DPH 

celková cena za dílo:    671 000,- Kč bez DPH 

 

V. 

Závěrečná ujednání 

1. Dále zůstávají v platnosti ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/154. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 
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Příloha č. 1 - Kalkulace navýšení ceny 

 

Ve Zlíně, dne …………….                                          V Ostravě, dne ……………. 

 

Za objednatele:       Za dodavatele: 

 

  

 

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

                 Ing. Libor Strakoš   Ing. Zdeněk Legerský                  

 ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava člen představenstva 

         Lesy České republiky, s. p. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 




