
D O D A TE K  Č. 2

k Souhrnu smluvních dohod č. 07PT-000822 
R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4 
IČO: 65993390, DIČ: CZ5993390
zastoupeným: ....... ............................, generálním ředitelem 
zastoupené: ....... ............................, generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...... ........... ............, ředitel správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech technických: ....... ................ HIR zástupce Správce stavby, ........ ............
vedoucí TDS

(dále jen „objednatel”) na straně jedné 

a

konzultantem: SHP TS s.r.o. 
se sídlem: Bohunická 133/50,619 00 Brno 
zastoupeným ....... ......................................, jednatelem  
bankovní spojení: ................................. . . . .... ............................. 
IČO: 28342771, DIČ: CZ28342771
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Brně, oddíl C, vložka 62512
jako vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ na základě plné moci

a dalšími společníky společnosti:

společník společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1
zastoupeným ....... .........................., jednatelem a Ing. Janem Loškem PhD., jednatelem  
bankovní spojení: ........... .............. . ............... ............ .................................. 
IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti: SHP SK s.r.o.
se sídlem: Strojnická 34,821 05 Bratislava, Slovenská republika 
zastoupeným ....... ............. ................, jednatelem
bankovní spojení: .............................................................. ............... ....... ................................... 
IČO: 44938209, DIČ: 2022899186 DIČ pro DPH: SK 2022899186
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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Okresného sudu 
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 90543/B

společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupeným . ..................................., předsedou představenstva 
bankovní spojení: ............................. ....... .................................... 
IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti: PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným ....... ......................................, jednatelem a ....... ................................., jednatelkou 
bankovní spojení: ............................................................. ....... ........................... 
ÍČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti: SAFETY PRO s.r.o. 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
zastoupeným ....... ..........................., jednatelem  
bankovní spojení: .......................................... ............................. 
IČO: 28571690, DIČ: CZ28571690
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu 
v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02. 08. 2017 Souhrn smluvních dohod (dále jen „Smlouva“) 
č. 07PT-000822, uzavřenou na realizaci dílčí veřejné zakázky s názvem „R6 Řevničov, obchvat, 
stavební dozor“.

2. Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je navýšení smluvní ceny v souvislosti s aktuálním stavem konce 
stavby zhotovitele včetně vyvedení stavby, a to následovně:

Článek I. Cena

1. Rozpis služeb sloužící k nacenění se tímto mění následujícím způsobem:

Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:
Navýšení dle Dodatku č. 1:
Navýšení dle Dodatku č. 2:
Celková cena ve znění Dodatku č. 1 a 2 bez DPH: 
DPH:
Cena ve znění Dodatku č. 1 a 2 včetně DPH:

39.991.800,- Kč 
1.991.000,- Kč 

362.600,- Kč 
42.345.400,- Kč 

8.892.534,- Kč 
51.237.934,- Kč
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2. Podrobná specifikace změny jednotlivých pozic a ceny plnění je obsažena v Příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu.

Článek II. Termín dokončení

1. Termín dokončení stavby na základě uzavřeného Dodatku č. 2 je 31. 10. 2021.

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby je zabezpečení:
• dokončení převzetí stavebních objektů
• kolaudačního řízení
• kontroly odstranění vad a nedodělků

2. Nejedná se o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. 5 ZZVZ.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním 
znění.

2. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v osmi stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží objednatel dva a 
konzultant šest.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

5. Přílohy Dodatku č. 2 tvoří:

a) Měsíční nasazení od 11. 08. 2021 do 31. 10. 2021

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silníc a dálnic ČR

V Karlových Varech dne: 0 9 - 08 -  2021

...... ........... ............
ředitel správy Karlovy Vary

za Konzultanta
Sdružení „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ 
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení SHP TS s.r.o.

0 9 . 08. 2021
V Brně dne:

....... ..............................
jednatel SHP TS s.r.o.
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R6 ŘEVNIČOV, OBCHVAT, STAVEBNÍ DOZOR

Měsíční nasazení od 11.08.2021 do 31.10.2021

Období Srpen Září Řijen
Celkem

dnů
P.č. Odborníci TDI Pozice 11.8.-

31.08.2021
0 1 -

30.09.2021
0 1 -

31.10.2021

A) Tým asistenta správce stavby

1.
Ing. Tom áš Cibulka 
(Inq. Ján Sládečka)

Asistent správce stavby .. .. .. ....

2. Mgr. Kristina Sládečková Pomocný pracovník správce stavby pro 
administrativu

.. .. .. ....

s p e c ia l i s t é :

3. Ing. Hynek Válek
Pomocný asistent správce stavby pro kontrolu 
rozpočtů

.. .. .. ..

4.
Ing. Markéta Myšková (Bc. 
Jan Pietsch)

Pomocný pracovník správce stavby pro 
inženýři ng

.. .. .. ..

5. Mgr. Matěj Kopřiva Právník .. .. .. ..

6.
Bc. Pavel Liolias 
(Jan Pošovlc)

Koordinátor BOZP .. .. .. ..

B) Technická dozorčí správa

7.
Ing. Jiří Hudek, CSc.
(inq. Jozef Rott, Inq. Jiří Dvořák)

Asistent specialista geotecbnik
.. .. .. ..

8. Ing. Marek Zukal Asistent specialista pro PK (vč. propustků) .. .. .. ..

9.
Vladislava Smetanová 
(Inq. Hynek Válek)

Pomocný asistent specialista pro PK (vč. 
propustků)

.. .. .. ..

10. Ing. Michal Pietsch
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, 
ostatní a zdi

.. .. .. ..

11. Ing. Dušan Minárik Asistent specialista trubní vedeni .. .. .. ..

12. Ing. Jan Černý Asistent specialista v oboru elektro (silno a 
slaboproud)

.. .. .. ..

13. Ing. Jiří Fuchs Asistent specialista geodet ÚOZI .. .. .. ..

14.
Ing. Petr Graeber 
(Libor Tomášak)

Asistent specialista protikorozní ochrana .. .. .. ..

15.
Ing. Dušan Stavinoha 
(Inq. Petr Neuvald)

Asistent specialista pro výrobu a montáž 
svařovaných ocelových konstrukcí

.. .. .. ..

16. Mgr. Stanislav Mudra Asistent specialista ekodozor .. .. .. ..

17. Karel Šafrata
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrola 
jakosti

.. .. .. .. .

C) Experti posuzující PK

18.
Ing. Jiří Hudek. CSc. 
(Inq. Jiří Dvořák)

Expert - inženýrská geologie .. .. .. ..

19. Ing. V ladim ír Hlásek Expert - pozemní komunikace .. .. .. ..

20. Ing. Petr Čihák Expert - mosty a inženýrské konstrukce .. .. .. ..

21. Ing. Petr Horký, CSc. Expert - produktovody .. .. .. ..

22. Ing. Olga Šmahlíková Expert - elektrotechnická zařízení .. .. .. ..

CELKEM .... .... .... ....



Celkové nasazení
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