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              Číslo smlouvy objednatele: 
1961D6/2016/OI 

Veřejná zakázka č.:129/2014 
                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele: D50190/INV/2012/004 

 

DODATEK č .  6 

ke smlouvě  o dílo ev.č .  objednatele 1961/2012/OI a ev.  č .  zhotovitele  
D50190/INV/2012/004 na realizaci stavby „Prodloužená ul. Ruská“ ze dne 08.10.2012, ve znění  
Dodatku č .  1 ze dne 26.02.2013, Dodatku č .  2 ze dne 29.05.2013, Dodatku č .  3 ze dne 
29.01.2014, Dodatku č .4 ze dne 09.07.2014, Dodatku č .5 ze dne 10.10.2014 
 
 
Smluvní strany 
 

1.    Statutární město Ostrava   
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   
zastoupené náměstkem primátora Ing. Břetislavem Rigrem  
IČ:  00845451  
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
 okresní pobočka Ostrava   
Číslo účtu:  xxxxxx  
Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídícím a kontrolním 
orgánům:  xxxxxx, vedoucí odboru ekonomického rozvoje, tel. xxxxxx 

xxxxxx, odbor ekonomického rozvoje, vedoucí oddělení projektů, tel.  xxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
xxxxxx, zastupující vedoucí odboru investičního, tel. xxxxxx, 

 xxxxxx, odbor investiční, tel. xxxxxx 
_________________________________________ 
dále jen Město nebo objednatel 

   
2.   Sdružení HCS Ruská 

HOCHTIEF CZ a. s. 
se sídlem:  Plzeňská 16/3217, 150 00  Praha 5 
IČ:  46678468 
DIČ:  CZ46678468  
zastoupená:  Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva 
   Ing. Tomášem Korandou, členem představenstva 
Bankovní spojení:  Citibank Europe plc. organizační složka 
Číslo účtu:  xxxxxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6229 
dále jen jako „vedoucí účastník sdružení“ 

 
 
 
 

a 
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COLAS CZ, a.s. 
se sídlem:  Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
IČ:  26177005 
DIČ:  CZ26177005 
zastoupená:   Éricem Biguetem, předsedou představenstva 
                     Ing. Tomáš Krones, člen představenstva  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxx, ředitel pro obchod, strategii a rozvoj  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 6556,  
dále jen „člen sdružení1“ 
 
a 

 
 STAMONT -  POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 
 se sídlem:  Mostárenská 1140/48, 706 02 Ostrava - Vítkovice 
 IČ:    64617874 
 DIČ: CZ64617874 
 zastoupená:  Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148 
 dále jen „člen sdružení2“ 
_________________________________________ 
dále jen zhotovitel 

 

(dále společně jako „smluvní strany“ a každý zvlášť jako „smluvní strana“) 
 
uzavírají tento dodatek č. 6 k výše uvedené smlouvě o dílo. 
 
Obsah dodatku č. 6 

 
čl. I 

Úvodní ustanovení 
 
1. Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1961/2012/OI na realizaci stavby „Prodloužená  

ul. Ruská“ v Ostravě – Vítkovicích (dále též jen „smlouva o dílo“) dohodly na následujících změnách 
a doplnění smlouvy, týkající se víceprací a méněprací, které vznikly v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností a tudíž nebyly obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby. 

 
 
čl. II.  
Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že se Předmět díla zužuje o neprovedení méněprací v rámci stavebních 

objektů SO 001, SO 006, SO 020, SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3,SO 102.1, SO 102.2, SO 103.1, SO 
104.1, SO 104.2, SO 105, SO 106, SO 301, SO 302.1, SO 302.2, SO 303, SO 304, SO 305, SO 401, 
SO 501, SO 502, SO 503, SO 504, SO 505, SO 651, SO 702.11, SO 704.6 

 
(dále jen „změna díla dle dodatku č. 6). 
2. Podrobná specifikace změny rozsahu a způsobu provedení díla dle dodatku č. 6 je uvedena v příloze 
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č. 1. a č. 2 tohoto dodatku. 
 

3. V návaznosti na změnu díla dle dodatku č. 6 se smluvní strany dohodly, že cena za dílo se mění  
a nově činí: 

 

Název části (součásti) 
díla 

Cena bez DPH 
(Kč) 

Sazba 
DPH 
(%) 

Výše DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) 

Prodloužená ul. Ruská 
0,- 

 
153.666.276,02 

20 
 

21 

0,- 
 

32.269.917,96 

0,- 
 

185.936.193,98 
Dodržení pravidel 
publicity pro Regionální 
operační program NUTS 
2 Moravskoslezsko (viz. 
čl. XI. odst. 6 smlouvy o 
dílo 

0,- 
 

50 000,00 

20 
 

21 

0,- 
 

10 500,00  

0,- 
 

60 500,00 

Cena celkem 153.716.276,02  32.280.417,96 185.996.693,98 
 

 
4.  Rekapitulace ceny méněprací je součástí přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 6. 

 
čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že pro právní vztah založený tímto dodatkem uplatní práva a povinnosti 
smluvních stran sjednaná Smlouvou o dílo a jejich dodatků, vyjma těch ustanovení Smlouvy o dílo  
a jejich dodatků, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
 

2. Smluvní strany se dále dohodly  ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

 
3. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo města usnesením  
č. 1205/ZM1418/18 ze dne 22.06.2016. 

 
4. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 6 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen  

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že  
se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
6. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
 
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 
 
 
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:    
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Příloha č. 1 – Specifikace změny rozsahu a způsobu provedení díla dle dodatku č. 6, 
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 58 (včetně příloh). 
 
 

 
Za objednatele                                                      Za zhotovitele 

                                        
Datum: 27.06.2016                                                 Datum: 09.08.2016 
Místo: Ostrava                                                        Místo: Praha 
 

 
 
………………………………….    ……………………………………………..               
Ing. Břetislav Riger                                          Ing. Tomáš Bílek                                                                                          
náměstek primátora       předseda představenstva 
         HOCHTIEF CZ a. s. 
 
   
        
 
 
         ……………………………………………..                
         Éric Biguet      
                  předseda představenstva 
         COLAS CZ,  a.s. 
 
 
 
 
 
          ……………………………………………..                
          Ing. Tomáš Krones    
                člen představenstva 
          COLAS CZ, a.s. 
 
 
 
 
             ……………………………………………..                
             Mgr. Jaromír Janečka    
             jednatel 
             STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. 
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