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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1124/17 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

na provedení aktualizace stávající projektové dokumentaci  
   na stavbu 

SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I   

a 

příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 

a 

Smlouvě o výkonu autorského dozoru 
uzavřená podle § 1 746 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

o výkonu autorského dozoru 

 

na stavbu 

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I“   

 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxx   

 

Zhotovitel - příkazník:   Ing. Jiří Škrabal 

Adresa:     xxxxxxxxxxx 

Živnostenský list:  ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal  

  OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997 

IČ: 48476684 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 

Jednající: xxxxxxxxxxxxx 

Tel: xxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Účel dodatku 
Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu: 

- změny rozsahu závazku dle smlouvy o dílo,  

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínů splnění 

dílčích částí závazku z příkazní smlouvy 

- změny ceny za splnění závazku dle smlouvy o dílo.  

Změna rozsahu závazku dle smlouvy o dílo 

Během zpracování PD ve stupni DÚR bylo na jednání, které se uskutečnilo dne 27. 6. 2018 

v budově MÚ ve Slušovicích dohodnuto, že obec z důvodu nevyhovujícího stavu kanalizace, 

která především během přívalových dešťů nestíhá odvádět vodu z vozovky, provede rekonstrukci 

kanalizace v předmětném úseku stavby. Nová kanalizace bude řešena jako oddělená splašková 

a dešťová, přičemž povede každá vždy ve středu jízdního pruhu vozovky. Z důvodu zásahů do 

vozovky potřebných pro realizaci kanalizace, bylo dohodnuto, že rozsah stavby bude prodloužen 

o cca 170 m. Prodloužení řešeného úseku silnice III/4915 bude v uzlovém úseku č.: 5, název 

úseku: Slušovice, uzlové staničení km 0,636 – 0,806. 

 

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčích částí 

závazku z příkazní smlouvy 

Důvodem změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu 

splnění dílčích částí závazku z příkazní smlouvy je změna rozsahu závazku ze smlouvy o dílo 

popsaná v předchozím odstavci.  

 

Změna ceny za splnění závazku ze smlouvy o dílo 

V návaznosti na změnu rozsahu závazku ze smlouvy o dílo popsanou v předchozím odstavci se 

mění cena za splnění závazku ze smlouvy o dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 1 032 000,- Kč 

bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 71 000,- Kč bez DPH na cenu 

díla v hodnotě 1 103 000,- Kč bez DPH. 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě 

 
1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy, odst. č. 1  

K dosavadnímu textu se zapisuje: 

 

Součástí závazku je geodetické polohopisné a výškové zaměření stávajícího stavu silnice 

III/4915 v prodlouženém úseku v uzlovém úseku č.: 5 - Slušovice, km 0,636 – 0,806 

a zpracování nového technického řešení stavební úpravy silnice III/4915. 

Celková délka řešeného úseku je 445 m. (č. úseku: 5, název úseku: Slušovice - Pod Sadem, 

uzlové staničení km 0,361 – 0,806)  

 

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1. a bod 2.  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 

 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

 

a) zpracování PD a předání 1 paré DÚR:             dne 31. 10. 2018 

 

b) předání 2 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání 

odborného odhadu stavebních nákladů:                      dne 31. 03. 2019 
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c) zpracování a předání 1 paré DSP:             dne 15. 04. 2019 

 

d) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. 

dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 

1 x plán BOZP pro ŘSZK a pro Město Slušovice:             dne 30. 09. 2019

                               

2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:  

a)  předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci                dne 31. 03. 2019

  

b)  předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci  

dne 30. 09. 2019 

 

3. Článek V. „Cena“ smlouvy, bod 1., písm. a)  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se: 
 

1. Cena za splnění obou závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 

přípustná ve výši: 

 

a) Cena SoD (DÚR) celkem bez DPH Kč                   349 000,-- 

   Cena SoD (DSP/PDPS/RDS) celkem bez DPH Kč          754 000,-- 

 

Cena celkem SoD (čl. III., odst. 1) bez DPH Kč                          1 103 000,-- 

DPH 21 % Kč                                  231 630,-- 

Cena celkem vč. DPH Kč                             1 334 630,-- 

(slovy jedenmiliontřistatřicetčtyřitisícšestsettřicet korun českých) 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se 

zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí 

tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. 

Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

4. Tento dodatek bude objednatelem - příkazcem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 

340/2015 Sb. 

5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem zůstávají nedotčená v platnosti beze změny. 

6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele - 

příkazce a dva pro zhotovitele - příkazníka. 

 

Ve Zlíně dne 17. 7. 2018    x 

 

 

 

………………………………………...  …………………………………………. 
  


