
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
+

DODATEK Č. 2
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000798/18 
číslo smlouvy Zhotovitele: 2018 066.02 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

954 - I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT - ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího 
rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody 01UK-003365

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněna k podpisu: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........, č. ú. ....................................
zjq4rhz
........................., generální ředitel
....... ........... ........., ředitel Správy Ostrava
................................, vedoucí úseku výstavby
. ...................................
....................... .....................................
......................................
...........................................
............................................................

a

2. Morava -  RD zakázky menšího rozsahu
Zastoupený vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5,

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
akciová společnost
................................., č. ú. ......................................................

, předseda představenstva 
.....................................................

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

.....................................................................................................

zhotovitelem: 
se sídlem: 
zastoupeným:

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno Ostrava 
....................................................... jednatelem

bankovní spojení:
...... ..............................., jednatelkou 
......................................... .................
č. účtu ...........................

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

zhotovitelem: 
se sídlem 
zastoupeným: 
bankovní spojení: 
IČO:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Ing. Iljou Hustým, jednatelem
.................................. ....................................
18827527

DIC: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: 
se sídlem 
zastoupeným 
bankovní spojení: 
IČO:

SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
......................................., ředitelem společnosti 
................................. č.ú.: .................................... 
25324365

DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: 
se sídlem 
zastoupeným 
bankovní spojení: 
IČO:

VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno 
............ ................, jednatelem 
.................................. č.ú. ............................. 
46995447

DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: 
se sídlem 
zastoupeným 
bankovní spojení: 
IČO:

G-Consult, spol. s r.o.
Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
...... ................................., jednatelem 
................................., č.ú.: .................................. 
64616886

DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci:

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
(dále jen „Zhotovitel“)



(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“, jednotlivě jako „Smluvní 
strana“)

Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 07.02.2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo 
smlouvy Objednatele: 16PT-000798/18, číslo smlouvy Zhotovitele: 2018 066.02, jejímž 
předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele vyhotovení projektové 
dokumentace ve stupni VD-ZDS pro výstavbu pozemní komunikace, která bude sloužit jako 
poslední z úseků severovýchodního obchvatu sil. I/11 kolem města Opavy; dále poskytovat 
Objednateli technickou pomoc během zadávacího řízení na zhotovitele stavby a zajistit 
autorský dozor po dobu realizace stavby v rámci veřejné zakázky „954 - I/11 OPAVA, 
SEVERNÍ OBCHVAT -  ZÁPADNÍ ČÁST, VD-ZDS/AD“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 
09.04.2019 Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna na pozici Vedoucího společníka 
Společnosti Morava -  RD zakázky menšího rozsahu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby, která vznikla při realizaci 
stavby, spočívající v nutnosti navýšení rozsahu poskytovaného plnění v rámci výkonu 
autorského dozoru. Smlouvou předpokládaný rozsah hodin pro výkon autorského dozoru byl 
stanoven 665 hodinami, což s ohledem na délku realizace stavby a doby zbývající k dokončení 
stavby je rozsahem nedostatečným. Smluvní strany se tak dohodly na navýšení rozsahu hodin 
pro výkon autorského dozoru o 500 hodin, a to vše v souvislosti s rozsahem dosavadního 
čerpání autorského dozoru a za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních 
závazků nezbytných k řádnému poskytování služeb podle Smlouvy.

Vyšší rozsah čerpání v rámci výkonu autorského dozoru byl zapříčiněn zvýšenou četností účasti 
a součinnosti autorského dozoru na jednáních při přípravě realizační dokumentace stavby 
(RDS), na kontrolních dnech stavby a s tím související přípravě stanovisek k připravovaným 
změnám během výstavby (ZBV) zahrnující mj. celkovou změnu řešení okružní křižovatky 
silnic I/11 a I/57, k níž došlo v rámci realizace stavby.

Z důvodů výše uvedených se Smluvní strany dohodly na následujícím:

Článek I.
Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohodly na navýšení 
maximálního rozsahu hodin pro výkon autorského dozoru z 665 hodin na 1165 hodin 
(tj. navýšení o 500 hodin) a s tím související navýšení maximální celkové ceny za výkon 
autorského dozoru z 532.000,- Kč na 932.000,- Kč (tj. navýšení o 400.000,- Kč). V tomto 
rozsahu Smluvní strany Dodatkem č. 2 mění a nahrazují Přílohu č. 3 (Podrobná specifikace 
ceny -  soupis prací) Smlouvy Přílohou č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 2.



Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají i nadále 
v celém rozsahu v platnosti.

2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž 
rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje 
žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Dodatek č.2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
jeho elektronický originál.

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

2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


