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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

„Realizace dotazníkového šet ření Průzkum dopravního chování  
v litom ěřické spádové oblasti“ 

 
 
Město Litom ěřice 
se sídlem:    Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 

IČO:   00263958,  

DIČ:   CZ 00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města 
(dále jen „Objednatel “) 
 
na straně jedné a 
 
 
FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou analýz u, spol. s r. o. 
se sídlem:   Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, Česká republika 

IČO: 49967185 

DIČ:           CZ 49967185 

jednající:    Mgr. Romanem Skotnicou, jednatelem 

zapsaný v rejstříku Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 13280 

Bankovní spojení: XXXXX   
(dále jen „Zhotovitel “) 
 
na straně druhé 
 
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana “) 

 

uzavírají tento: 

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky  

„Realizace dotazníkového šetření Průzkum dopravního chování  

v litoměřické spádové oblasti“  

(dále jen „Dodatek “): 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Realizace dotazníkového šetření Průzkum dopravního chování 
v litoměřické spádové oblasti“ (dále jen „Smlouva “). 
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1. Smluvní strany se na základě výsledků pilotáže dohodly na úpravě harmonogramu 
zakázky a změně termínu plnění. 

2.2. Článek 4. Místo a doba plnění, způsob předání, odst. 4. 4. nově zní takto: 

4.4. Zhotovitel se se zavazuje dokon čit a řádně provést Dílo nejpozd ěji 
v termínu stanoveném v Harmonogramu, tj. do 31. 12.  2017. 

2.3. Smlouva se mění tak, že v Příloze č. 1 Smlouvy - Technická specifikace k průzkumu 
dopravního chování pro město Litoměřice se mění harmonogram realizace veřejné 
zakázky v bodě 3.2.1 Harmonogram a projektové plánování takto: 

Č. Činnost 
Odpovědnost 
(Z=zadavatel, 
D=dodavatel) 

Termín 
Počet dnů 
od podpisu 

smlouvy 

1. Podpis smlouvy Z 15. 5.2017 0 

2. Kick-off meeting Z/D 18. 5.2017 3 

3. 
Předání verze dotazníku pro pilotáž a dalších vstupů 
Dodavateli 

Z 22. 5.2017 7 

4. Prezentace harmonogramu a plánu zakázky D 24. 5.2017 9 

5. 
Úprava dotazníků a dalších materiálů pro dotazování, 
tvorba instrukcí pro tazatele, zaslání zadavateli 

D 29. 5.2017 14 

6. 
Schválení dotazníků a dalších materiálů pro 
dotazování a instrukcí pro tazatele 

Z 30. 5.2017 15 

7. 
Finalizace dotazníků a dalších materiálů pro 
dotazování a instrukcí pro tazatele 

D 31. 5.2017 16 

8. Zahájení pilotáže D 1. 6.2017 17 

9. Předání zprávy z pilotáže zadavateli D 6. 6.2017 22 

10. 
Úpravy dotazníků a dalších materiálů pro dotazování 
na základě zpětné vazby zadavatele ke zprávě 
z pilotáže 

Z/D 30. 6.2017 46 

11. 
Školení tazatelů pro přípravnou fázi sběru dat – soupis 
domácností 

D 19. 6.2017 35 

12. Zahájení přípravné fáze sběru dat – soupis domácností D 20. 6.2017 36 

13. 
1. kontrolní setkání zadavatele s dodavatelem na téma 
průběhu přípravné fáze sběru dat a organizace dalších 
aktivit  

Z/D 26. 6.2017 42 

14. Ukončení přípravné fáze sběru dat D 15. 7.2017 61 

15. 
2. kontrolní setkání – debriefing zadavatele 
s dodavatelem na téma průběhu přípravné fáze sběru 
dat a plánování podpůrných aktivit pro sběr dat  

Z/D 24. 7.2017 70 

16. 
Předložení podrobného rozvrhu (agendy) školícího dne 
pro tazatele 

D 15. 8.2017 81 

17. 
3. kontrolní setkání na téma přípravy školení tazatelů 
a organizace aktivit souvisejících se sběrem dat 

Z/D 23. 8.2017 89 

18. 
Rozeslání informačního dopisu domácnostem 
o průzkumu dopravního chování 

Z/D 1. 9.2017 108 
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Č. Činnost 
Odpovědnost 
(Z=zadavatel, 
D=dodavatel) 

Termín 
Počet dnů 
od podpisu 

smlouvy 

19. Příprava školení tazatelů Z/D 7. 9.2017 115 

20. Školení tazatelů pro sběr dat Z/D 8. 9.2017 116 

21. Zahájení sběru dat D 11. 9.2017 119 

22. 
4. kontrolní setkání zadavatele s dodavatelem na téma 
průběhu sběru dat 

D 2. 10.2017 139 

23. 
5. kontrolní setkání zadavatele s dodavatelem na téma 
průběhu sběru dat 

Z/D 30. 10.2017 167 

24. Kontrolní setkání – debriefing zadavatele 
s dodavatelem na téma průběhu sběru dat 

Z/D 28. 11.2017 195 

25. Ukončení 2. fáze sběru dat D 15. 12.2017 212 

26. 

Předání výstupních datových souborů zadavateli, spolu 
se závěrečnou zprávou o kvalitě dat v požadovaném 
rozsahu, a to včetně dokumentace všech 
uskutečněných kontaktů 

D 31. 12.2017 228 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

 

 

Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  

Zhotovitel  
 
V Brně dne  

 
 
 
 
 
 
 

............................................. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta                                      

 
 
 
 
 
 
 

.............................................. 
Mgr. Roman Skotnica 

jednatel 
 
 

 

 


