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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          17/SML2952/02/SoD/INV  
Číslo zhotovitele:  17/101 
 
 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY  
uzavřené dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:     5512232/0800 
Zástupce pro věcná jednání č.1:  

Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 

E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319    
Zástupce pro věcná jednání č. 2:  

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       pisova.v@kr-ustecky.cz  / 475 657 168    
(dále jen „objednatel“ i příkazce“) 
 

a 
 

Zhotovitel (Příkazník) 
AZ Consult, spol. s r.o.  
Sídlo: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený:        Ing. Martina Štrosová, jednatelka společnosti  
 IČ:(RČ)               44567430  
 DIČ: CZ44567430 
Bank. spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem  
                            číslo účtu:  454328/0300               
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Ing. Martina Štrosová   
E-mail/telefon:     azconsult@azconsult.cz / 475 240 888   
Kontaktní osoba ve věcech technických:   Ing. Zdeněk Avenarius  
E-mail/telefon: avenarius@azconsult.cz 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 2096,  pod sp. zn. C 2096. 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
 

I. 
 
Smluvní strany se tímto dle ust. § 1981 občanského zákoníku dohodly na ukončení 
smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 17/SML2952/SoD/INV z 14. 8. 2017, ve znění 
dodatku č.1, č.: 17/SML2952/01/SoD/INV z 09.02.2018 na akci: „Páteřní komunikace 
rekreační oblasti Milada, Roudníky - Trmice“ 
 
Důvody k ukončení smluvního vztahu jsou časově složitě vyřešitelná stanoviska některých 
ze stavbou dotčených subjektů (SŽDC, s.o. - navrhovaný záměr komunikace je v kolizi 
s možnou variantou řešení nového železničního spojení vysokorychlostní trati VRT - 
Praha - Drážďany), či vyjádření požadující doplnění projektové dokumentace (KÚ ÚK - 
OŽP - záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí), dále návrh Palivového kombinátu Ústí, s.p. (tj. ukončit 
projektové práce v současném stavu), nedořešené majetkoprávní vztahy a způsob 
pokračování v projektové a investorské přípravě akce.  
Výše uvedené příčiny jsou nepředpokládanými skutečnostmi, které nebyly objednateli při 
zadávání veřejné zakázky známy. 
 
Rozsah projektových prací a inženýrských činností zhotovitele/příkazníka v rámci plnění k 
výše uvedené akci provedených ke dni ukončení smlouvy, cena za ně a práce a činnosti, 
které nebudou provedeny, jsou uvedeny přehledně níže v tabulce činností.  
Ke dni ukončení smlouvy byly provedeny činnosti dle bodu a) a a1) a dále ve fázi 
rozpracovanosti 97% činností dle bodu c), c1) a c2). Zbývající část činností dle bodu c), 
c1) a c2) (nedofakturovaná část) a doposud neprovedené činnosti dle bodů b), d), e), f) a 
g) nebudou realizovány. 

 
Cena díla a odměna za obstarání příkazu ke dni ukončení smlouvy činí celkem 617.564,- 
Kč (slovy: šestsetsedmnácttisícpětsetšedesátčtyři koruny české 00 haléřů) bez DPH, 
129 688,44 Kč (slovy: jednostodvacetdevěttisícšestsetosmdesátosm korun českých 44 
haléřů) DPH 21% , t.j 747.252,44,- Kč (slovy: sedmsetčtyřicetsedmtisíc 
dvěstěpadesátdvě koruny české 44 haléřů) s 21 % DPH. 

 
 

  

Činnost 

Cena v Kč bez 
DPH 

DPH 21 %  % z celkové 
nabídkové 

ceny bez GP 
a správních 

poplatků, AD 
a 

součinnosti 

Cena v Kč 
včetně DPH 

Termíny realizace 

 
 
 
 
    v Kč v týdnech  

a)    podklady pro majetkoprávní 
vypořádání - záborové elaboráty (SO 01 

- 05) 180.800,00 37.968,00 20% 218.768.00 

16 týdnů od 

podpisu 

a1)Podklady pro SO 06, SO 03 a PS 01 

(geodetické zaměření) 8.800,00 1.848,00   10.648,00 

26 týdnů od 

podpisu 

b)    Podklady pro majetkoprávní 
vypořádání - geometrické plány (5900Kč 
bez DPH / ks) a max. cena 59 000,00 12 390,00   71.390,00 průběžně 
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c)    Aktualizace PD DSP - SO 01 – 
Komunikace a SO 02 – Propustky, 
včetně IČ - souhlas s realizací akce v 

právní moci (stavební povolení - SP, příp. 
ohlášení stavby) a s dokladovou částí 

306.908,00 64.450,68 
35% 

371.358,68 

28 týdnů od 

ukončení 
majetkoprávního 

vypořádání 

9.492,00 1.993.32 11.485,32 
nedofakturovaná 

část 

c1) Aktualizace PD DSP na SO 03 a PS 
01, včetně IČ - souhlas s realizací akce v 

právní moci (stavební povolení- SP, příp. 
ohlášení stavby) a s dokladovou částí 

80.316,00 16.866,36 

  

97.182,36 

32 týdnů od 

ukončení 
majetkoprávního 

vypořádání 

2.484,00 521,64 3.005,64 
nedofakturovaná 

část 

c2) Vypracování PD ve stupni DSP na 
SO 06 - napojení účelových 
komunikací, včetně IČ - souhlas s 

realizací akce v právní moci (stavební 
povolení- SP, příp. ohlášení stavby) a s 
dokladovou částí 

40.740.00 8.555.40 

  

49.295,40 

32 týdnů od 

ukončení 
majetkoprávního 

vypořádání 

1.260,00 264,60 1.524,60 
nedofakturovaná 

část 

d) Aktualizace PD PDPS SO 01 - SO 05 
+ PS 01, včetně soupisu prací a dodávek 
a rozpočtu a s dokladovou částí  406.800,00 85.428,00   492.228,00 

10 týdnů od 

vydání SP v právní 
moci  

d1) Aktualizace PD PDPS SO 06 - 
Napojení účelových komunikací, včetně 

soupisu prací a dodávek a rozpočtu a 
rozpočtu a s dokladovou částí 33.200,00 6.972,00  40.172,00 

10 týdnů od 

vydání SP v právní 
moci 

e)    IČ - správní poplatky 50.000,00 
Nepodléhají 

DPH   50.000,00 průběžně 

f)     AD (640,- Kč bez DPH / hod) a AD 

max. po dobu realizace stavby 44.800,00 9.408,00   54.208,00 v průběhu stavby 

g)    Součinnost při jednání komise při 
posuzování nabídek na stavební 
práce jako její poradce (550 Kč bez 
DPH / hod) a cena max. 11.000,00 2.310,00   13.310,00   

Cena bez GP, správních 

1.070.800,00 224.868,00 100% 1.295.668,00   

poplatků a součinnosti (tj. bez řádků b, 

e, f) 

 
Celková nabídková cena: 
 

1.235.600,00 248.976,00  1.484.576,00  

Celková cena do ukončení realizace 617.564,00 129.688,44 

  

747.252,44  

 
 
  

II. 
Ostatní a závěrečná ustanovení  

 
 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že k okamžiku ukončení smlouvy o dílo a příkazní 

smlouvy nemají vůči sobě z titulu této smlouvy žádná nevypořádaná práva, povinnosti, 
závazky, pohledávky či jiné nároky. 

2.  Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Tímto dnem je smlouva o dílo a příkazní smlouva ukončena. 

3.   Tato dohoda bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této dohodě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
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popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této dohody byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
z9vp5js / na e-mail: azconsult@azconsult.cz. 

4.  Tato dohoda je uzavřena na základě rozhodnutí Oldřicha Bubeníčka, hejtmana 
Ústeckého kraje ze dne 26.10.2018, v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 
61/122R/2016 ze dne 12.10.2016. 

 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 13. 11. 2018 
 
 
 
 
 
………………………………. 
   Objednatel (příkazce)    
         Ústecký kraj 
    Oldřich Bubeníček 
 hejtman Ústeckého kraje 

 
 

 
                  
 
 
                   
 
 
           ……………………………… 
              Zhotovitel (příkazník) 
            AZ Consult spol. s r.o. 
              Ing. Martina Štrosová 
             jednatelka společnosti 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


