
Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Číslo objednatele: 032/OI-UT/21-Za 
Číslo zhotovitele: 221011SSMSK

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

I.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

2. Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :

IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

25357352
CZ25357352
u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631 
ČSOB a.s.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2021 smlouv o dílo na realizaci souvislé opravy silnice 
111/45714 Třemešná - průtah. Při realizaci stavebních prací došlo k zaměření skutečného 
provedení stavby a zjištění nižší než předpokládané výměry některých prací a dodávek. 
Kácení stromu, které bylo původně plánováno v rámci stavby, není potřeba, protože 
k němu došlo ještě před zahájením stavby období vegetačního klidu. Z tohoto důvodu se 
smluvní strany dohodyl na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se upravuje cena
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díla dle skutečně vykonaných prací. Rozsah méněprací je uveden ve změnovém listu z 10. 
9. 2021.

2. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč) celkem

Cena bez DPH 13 991 017,91 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 -1178 241,40 Kč

Cena celkem bez DPH 12 812 776,51 Kč

DPH 2 690 683,07Kč

Cena vč. DPH
L________:--------------------- :--------a

15 503 459,58 Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

VKrnovédne 2 S. 09. ,
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