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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. SML/0029/18  

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“ 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/428: LUTOPECNY, MOST EV.Č. 428-012“ 

 
 

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:     xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

e-mail:                 xxxxxxxx 

 

Zhotovitel - příkazník:   Rušar mosty s.r.o. 

Adresa:     Majdalenky 19, 638 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395 

IČ:      29362393 

Zastoupen:     xxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxx 

     

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, a to z důvodu: 

- změny termínů splnění dílčích částí závazků SoD a změny splnění dílčích termínů PS 

- změny zaplacení ceny závazku ze SoD 

mailto:rszk@rszk.cz
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Změny termínů splnění dílčích částí závazků SoD a změny dílčích částí závazku PS: 

Důvodem změny termínů plnění závazku jsou neúměrně dlouhé lhůty při vyřizování žádostí o 

vyjádření k PD DÚR na Povodí Moravy a na obci Lutopecny. Povodí Moravy s.p. nelze nijak 

přinutit, aby napsali své vyjádření dříve i když byli příkazníkem již několikrát urgováni. 

V současné době mívají standardní dobu k vyřízení žádostí 2-3 měsíce (namísto zákonné lhůty 1 

měsíc). Žádosti byly zaslány dne 5.6.2018. Ke dni 28.8.2018 neobdržel příkazník od výše 

uvedené ani od obce Lutopecny přes urgence jejich stanoviska. Tato stanoviska v současné době 

chybí k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci. 

Změny zaplacení ceny závazku ze SoD: 

Důvodem změny zaplacení ceny je nezaslání faktury za zpracování a předání 1 paré DÚR k datu 

30.4.2018, i když bylo splnění závazku potvrzeno předávacím protokolem.  

 

 

Článek III. 

Změny ve smlouvě  

Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ , bod 1, písm. b), c), d) a bod 2.  

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b)  předání 1 paré DÚR  

      potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části:           30.11.2018 

c)   předání 1 paré DSP:        15.03.2019 

d)  předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 

      dále předání 4 paré DSP/PDPS/RDS vč. dokladové části,  

      předání jednoho oceněného výkazu výměr (podrobného rozpočtu),  

      vč. digitální podoby PD na CD:      30.06.2019 

2. Termíny plnění příkazní smlouvy: 

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:  30.11.2018 

b) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou 

nabytí právní moci:        30.06.2019 

 

Článek VI. „Zaplacení ceny“, bod 2., písm.a) – f) 

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se textem: 

 

a) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

a) a b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 100 % z ceny díla za zpracování DÚR dle čl. V. 

bod 1 písm. a) věta první. Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu 

a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)), tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník 

oprávněn fakturovat 100 % ceny za ÚR dle čl. V., bod 1, písm. b), věta první. 

b) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS dle 

čl. V., bod 1, písm. a), věta druhá. 
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c) Za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. 

d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování 

DSP/PDPS/RDS a rozpočtu dle čl. V., bod 1, písmeno a), věta druhá a dále 100 % cenu 

za zpracování plánu BOZP dle čl. V., bod 1, písm. a, věta třetí.  

Za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, 

písm. b)) tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat 100% ceny 

za SP dle čl. V., bod 1, písm. b) věta druhá. 

d) Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden 

název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále 

název fakturovaného závazku vč. fakturované částky. Přílohou a nedílnou součástí 

faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky 

obou smluvních stran. 

e) Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích 

částí díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a 

kopie dokladů za správní poplatky.  

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatel  - příkazce zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb. 

2. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých v dodatku č. 1 uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv. 

3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 

 

     Ve Zlíně dne 31.8.2018 

 

 

 

 

………………………………………  ………………………………………… 

                     


