
Dodatek č. 1 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 

pro veřejnou zakázku na část 8 s názvem 

„Silnice III/2881 Horská Kamenice - Bohuňovsko, rekonstrukce silnice“ 
 

Číslo smlouvy objednatele: 2017005/D 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/0025 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ 70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: ………………………………………… 

(dále jen „objednatel“) 

 

a  

 

HBH Projekt spol. s r.o. 

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 

zastoupená Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti 

IČ: 44961944 

DIČ: CZ44961944 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: …………………………………… 

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)  
 
 

PREAMBULE 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 

na plnění části 8 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací 

na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“  (dále jen „Smlouva“). 
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2. V průběhu plnění Smlouvy bylo zjištěno, že odvodnění komunikace III/2881 v obci Horská 

Kamenice není ve stávajícím provedení řešeno a je potřebné, aby odtok dešťové vody byl vyřešen 

v rámci rekonstrukce této komunikace. Tato skutečnost byla objednateli sdělena na 2. výrobním 

výboru (21. 9. 2017) i s návrhem řešení. Investor požadoval minimalizovat rozsah řešení 

s poukazem na hospodárnost stavby. Zhotovitel informoval objednatele na 3. výrobním výboru 

(9. 10. 2017) o redukovaném řešení. Záznam z výrobního výboru č. 3 je přílohou č. 3 tohoto 

Dodatku. Zhotovitel navrhl řešení, které bylo ze strany objednatele odsouhlaseno. S ohledem na 

zachování hospodárnosti plnění veřejné zakázky bylo dohodnuto, že činnosti spojené se 

vypracováním projektové dokumentace pro odvedení dešťové vody z komunikace včetně 

související inženýrské činnosti a následné zanesení tohoto řešení odvodnění dešťových vod do 

projektové dokumentace DSP/PDPS dle Smlouvy zajistí zhotovitel. Vzhledem k tomu, že dešťovou 

kanalizace bude nutné projednat a povolit jako samostatné vodní dílo, je potřebné vypracovat 

k tomu příslušnou dokumentaci a zajistit potřebné povolení, tj. pravomocné územní rozhodnutí 

a stavební povolení.  

3. Vzhledem k uvedené skutečnosti byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných 

v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 

ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit 

pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy 

na Veřejnou zakázku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto 

změn). 

4. Provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku je také nutné zohlednit 

z hlediska termínů pro provedení jednotlivých činností. Termín odevzdání projektové 

dokumentace DSP/PDPS pro objekt SO 101 a 102 zůstává zachován dle Smlouvy. Tímto Dodatkem 

se inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení pro objekt SO 101 a 102 pozastavuje do 

doby nabytí právní moci územního rozhodnutí dešťové kanalizace (SO 301A-301D). Po získání 

pravomocného územního rozhodnutí objektu dešťové kanalizace bude zhotovitel pokračovat v 

inženýrské činnosti pro získání pravomocného stavebního povolení všech objektů, tj. komunikace 

(objekt SO 101,102) i dešťová kanalizace (SO 301A-301D). 

5. Popis změn včetně jejich odůvodnění a zařazení do kategorie dle § 222 ZZVZ je součástí 

změnového listu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 

6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny 

Smlouvy, jak je uvedeno níže. 

 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Článek II. odst. 1 Smlouvy se mění následovně: 

Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto 

rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:  

 provedení přípravných předprojektových prací (průzkumy a zaměření), a to v rozsahu 

uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy, odst. 1 (dále jen „předprojektové práce“); 

 zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a to v 

rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy, odst. 3 (dále jen „projektová dokumentace“); 
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 zpracování projektové dokumentace pro zajištění územního rozhodnutí dešťové kanalizace 

(DÚR), a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku; 

 zpracování projektové dokumentace pro zajištění stavebního povolení dešťové kanalizace 

(DSP), a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku; 

 inženýrská činnost a zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

dešťové kanalizace, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto Dodatku; 

 inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení stavby (případně 

ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), a to v rozsahu uvedeném v 

příloze č. 2 Smlouvy, odst. 4; 

 poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby dle projektové 

dokumentace v tomto rozsahu: 

 zpracování podkladů pro dodatečné informace, popř. námitky, v rámci zadávacího 

řízení či zadávacích řízení na dodavatele stavby, pokud se tyto dodatečné informace, 

popř. námitky vztahují k projektové dokumentaci, a   

 účast v hodnotící komisi v zadávacím řízení na dodavatele stavby dle projektové 

dokumentace, a to v rozsahu 1 člena hodnotící komise a 1 náhradníka za člena 

hodnotící komise (zhotovitel je povinen zajistit, že jím navržení člen hodnotící komise 

a náhradník za člena hodnotící komise budou mít ukončené vysokoškolské vzdělání 

stavebně technického zaměření) 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

 provedení autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude stavba 

realizována, a to v rozsahu požadavků objednatele a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 

Smlouvy, odst. 5. 

(společně dále jako „dílo“) 

2. Rekapitulace nákladů, která je přílohou č. 4 Smlouvy, se nahrazuje rekapitulací nákladů, která tvoří 

přílohu č. 4 tohoto Dodatku. 

3. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění následovně: 

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech: 

 zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele, 

 předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy průzkumů, zaměření, 

zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území dotčeném stavbou: nejpozději do 

75 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, 

 předání konceptu projektové dokumentace: nejpozději do 165 dnů od doručení výzvy ze 

strany objednatele, 

objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu projektové dokumentace a sdělit 

zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu nejpozději do 20 

dnů od okamžiku předání konceptu, 
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 předání finální verze projektové dokumentace, (tj. verze po zapracování/vypořádání 

případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 195 dnů 

od doručení výzvy ze strany objednatele,  

 předání finální verze projektové dokumentace DÚR dešťové kanalizace (tj. verze 

po odsouhlasení technického řešení od objednatele): nejpozději do 35 dnů od účinnosti 

tohoto Dodatku, 

 obstarání pravomocného územního rozhodnutí dešťové kanalizace a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 170 dnů od předání DÚR dešťové kanalizace, 

 předání finální verze projektové dokumentace DSP dešťové kanalizace: nejpozději 

do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí objektu dešťové kanalizace, 

 obstarání pravomocného stavebního povolení dešťové kanalizace a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 150 dnů od předání DSP dešťové kanalizace, 

 obstarání pravomocného stavebního povolení stavby nebo ohlášení stavby a předání výstupů 

inženýrské činnosti: nejpozději do 150 dnů od předání DSP dešťové kanalizace,  

 poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): po celou dobu 

zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla, 

 provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): po celou dobu skutečného 

provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne 

předpokládanou dobu stavby. 

4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanovují, že jako součást výstupů z inženýrské činnosti 

bude objednateli předána finální verze PDPS zohledňující PDPS stavby, DSP dešťové kanalizace, 

jakož i požadavky příslušných subjektů vznesené v průběhu provádění inženýrské činnosti. Soupis 

prací s výkazem výměr tak bude vypracován na základě Smlouvy ve znění Dodatku pouze jeden a 

bude zapracovávat položky stavby dle specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy, tak položky 

dešťové kanalizace.  

5. Článek VII. odst. 5 Smlouvy se mění následovně: 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:  

 70 % z celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za 

jednostupňovou projektovou dokumentaci po předání finální verze jednostupňové 

projektové dokumentace, a to za předpokladu, že podle článku V. Smlouvy je finální verze 

jednostupňové projektové dokumentace akceptována objednatelem bez výhrad, 

 70 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci DÚR dešťové kanalizace po jejím předání, 

a to za předpokladu, že tato je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 70 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci DSP dešťové kanalizace po jejím předání, 

a to za předpokladu, že tato je akceptována objednatelem bez výhrad, 

 zbylou část celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření), ceny za 

jednostupňovou projektovou dokumentaci, celkové ceny za projektovou dokumentaci DÚR 

dešťové kanalizace a celkové ceny za projektovou dokumentaci DSP dešťové kanalizace 

(tj. zbylých 30 %), jakož i cenu za inženýrskou činnost a zajištění povolení stavby (zohledňující 
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cenu IČ dle Smlouvy i Dodatku) po předání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení dešťové kanalizace a pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby 

(včetně ostatních výstupů inženýrské činnosti). 

 cena za součinnost při zadávacím řízení je již zahrnuta v celkové ceně za dílo a nebude 

samostatně hrazena, 

 cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání kolaudačního 

souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského dozoru zhotoviteli. Cena 

bude účtována podle skutečně odvedené činnosti dle časové (hodinové) sazby za výkon 

autorského dozoru uvedené v příloze č. 4 Smlouvy, vždy na základě vzájemného odsouhlasení 

počtu hodin objednatelem a zapsáním výsledku do stavebního deníku. V případě, že nebude 

počet hodin poskytování služeb autorského dozoru odsouhlasen či zapsán ve stavebním 

deníku, nemá zhotovitel nárok fakturovat tuto činnost. 

6. Článek VII. odst. 10 Smlouvy se mění následovně: 

V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení 

stavby či ohlášení stavby nebo pravomocné stavební povolení dešťové komunikace ve sjednané 

lhůtě ani v případně dohodnuté dodatečně prodloužené lhůtě, pak zhotoviteli místo odměny 

uhradí objednatel pouze náklady (zahrnuté zhotovitelem v ceně za inženýrskou činnost a zajištění 

povolení stavby dle Přílohy č. 4 této smlouvy), které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně 

vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit. Pokud nastane případ 

dle tohoto bodu této smlouvy, nevzniká zhotoviteli současně ani nárok na úhradu zbylé části 

celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření), ceny za jednostupňovou 

projektovou dokumentaci, celkové ceny za projektovou dokumentaci DÚR dešťové kanalizace a 

celkové ceny za projektovou dokumentaci DSP dešťové kanalizace (tj. zbylých 30 % - viz bod VII.5 

Smlouvy). 

7. Článek VII. odst. 11 Smlouvy se mění následovně: 

V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení 

stavby či ohlášení stavby nebo pravomocné stavební povolení dešťové komunikace ve sjednané 

lhůtě v důsledku porušení povinností zhotovitele, pak zhotoviteli nenáleží odměna za provedení 

inženýrské činnosti ani úhrada jakýchkoli nákladů, které zhotovitel v souvislosti s touto činností 

vynaložil. Pokud nastane případ dle tohoto bodu této smlouvy, nevzniká zhotoviteli současně ani 

nárok na úhradu zbylé části celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření), ceny 

za jednostupňovou projektovou dokumentaci, celkové ceny za projektovou dokumentaci DÚR 

dešťové kanalizace a celkové ceny za projektovou dokumentaci DSP dešťové kanalizace (tj. zbylých 

30 % - viz bod VII.5 Smlouvy). 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním 

v registru smluv. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven  ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel 

obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje 
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jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří:  

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace DÚR a DSP pro dešťovou kanalizaci, Horská Kamenice 

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1 

Příloha č. 3 - Záznam z výrobního výboru č. 3 ze dne 9. 10. 2017 

Příloha č. 4 - Rekapitulace nákladů 

 

V Jablonci nad Nisou dne V Brně dne 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, HBH Projekt spol. s r.o. 

příspěvkovou organizaci Ing. Radovan Hrnčíř 

Ing. Jan Růžička ředitel a jednatel společnosti 

ředitel  


