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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
A K OBCHODNÍM PODMÍNKÁM 

 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2205-01 

 

„Most ev. č. 440 – 035, Hranice - projektová dokumentace“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  

 se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  

 zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100, 

  zastoupen: Ing. Petrem Foltynkem, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

  Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK  

  Ing.Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih

 

  Ing. Lubomír Možíšek, krajský mostmistr

  Jiří Vlček – mostní technik SÚ Jih 

   

  IČO: 70960399 

  DIČ: CZ 70960399 

  Tel: 

      E-mail:
a 

 

Z h o t o v i t e l: ATRENO Mosty s.r.o. 

se sídlem: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc 

kontaktní adresa: Na Bystřičce 740/26, 779 00 Olomouc  

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84699 

zastoupen: Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

IČO: 09895221 DIČ: CZ09895221 

Telefon:  e-mail: 

Bankovní spojení: FIO banka a.s.  

Číslo účtu: 2901934416/2010 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

 - 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Ing. Lenka Zapletalová - jednatelka, Ing. Petr Mojzík - jednatel 
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V průběhu plnění zakázky „Most ev. č. 440 – 035, Hranice“ proběhlo dne 08. 09. 2022 jednání TDK, 

kde bylo zástupci Objednatele rozhodnuto o změně základní koncepce mostu ev. č. 440-035. Na zá-

kladě této skutečnosti dochází ke změně či úpravě plnění původní smlouvy takto:  

 

 

 

1. Předmět smlouvy 

 

 

Nové znění: 

 

4. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí 

vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení dí-

la. Dílčím plněním jsou zejména provedení geologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské 

činnosti a projektové dokumentace DÚR a DSP v rozsahu PDPS. Jednotlivá dílčí plnění jsou blíže 

identifikována a oceněna v nabídkovém listu a v cenové nabídce NV 007/22 ze dne 30.09.2022, jenž 

jsou neoddělitelnými závaznými přílohami této smlouvy.  

9. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3, PD pro 

stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován v 6 vy-

hotoveních.  

10. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na 3x CD/DVD nosičích s následujícím obsa-

hem: 

1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí včetně dokladové části, 

2x CD s: 

 Složka A - s PD (DSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným 

soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se na-

chází na www.xc4.cz), 

 Složka B - s PD (DSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve formátu pdf, s neoceněným 

soupisem prací ve formátu pdf a xml v datovém předpisu xc4, bez podpisů nebo 

s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části), 

 Složka C - s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx 

(Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajiš-

ťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

 

 

2. Doba plnění 

 

Nové znění: 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

a) projektovou dokumentaci ve stupni DÚR pro účely zahájení inženýrské činnosti nejpozději do 

15.01.2023 

b) podání žádosti o územní rozhodnutí nejpozději do 15.04.2023 

c) projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu PDPS + soupis prací nejpozději do 5-ti 

kalendářních měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí 

 

 

 

 

http://www.xc4.cz/
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3.  Cena díla 

Nové znění: 

 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném tímto Dodatkem č. 1 

smlouvy č. zhotovitele 2205-01.  

3. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 758.500,- Kč bez DPH, resp. 917.758,- Kč 

s DPH a je dána jako součet původní ceny 517.500,- Kč bez DPH, resp. 626.175,- Kč s DPH. a 

ceny 241.000,- Kč bez DPH, resp. 291.610,- Kč s DPH za zvětšení rozsahu PD dle cenové nabídky 

NV 007/22 ze dne 30.09.2022.  

Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených a 

předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této 

smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem ze 07.07.2022 a cenovou 

nabídkou Zhotovitele NV 007/22 ze dne 30.09.2022, jenž jsou neoddělitelnými závaznými 

přílohami této smlouvy. 

 

 

4. Platební podmínky 

 

Nové znění: 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury a to po předání částí díla Objednateli: 

- geologického průzkumu,  

- geodetických prací, 

- projektové dokumentace DÚR 

- projektové dokumentace DSP+PDPS 

- výkon inženýrské činnosti – 50% po vydání pravomocného územního rozhodnutí, 50% po vydání 

pravomocného stavebního povolení  

 

Ostatní články smlouvy o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 2205-01 ze dne 08.07.2022 je vyhotoven 

v elektronické podobě podepsán oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.  

 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a na důkaz 

souhlasu jej potvrzují svými podpisy.  

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne: 

 

 

 
 

-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.    ATRENO Mosty s.r.o. 

Ing. Petr Foltýnek     Ing. Lenka Zapletalová 

ředitel organizace     jednatelka 

Ing. Lenka 
Zapletalová

Digitálně podepsal Ing. Lenka 
Zapletalová 
Datum: 2022.10.18 08:40:53 +02'00'
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