
Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

dále jako „objednatel“ a

Objednatel Královéhradecký kraj

se sídlem
IČO
DIČ 
zástupce

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
708 89 546
CZ70889546
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

zástupce

Zhotovitel OPTIMA, spol. s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou 
značkou C 1132

se sídlem
IČO
DIČ

15030709
CZ15030709

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1
Úvodní ustanovení

1 Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2019 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého 
kraje - zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II,“ (dále jen „veřejná za
kázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo 
„smlouva“).

2. Z důvodů vyhlášení nouzového stavu na území České republiky došlo ke zpoždění vydání pravomocného 
územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení. Žádost o jejich vydání v rámci sloučeného 
řízení byla zhotovitelem podána již 19. 3. 2020 a v době uzavření dodatku je dle informací příslušného 
správního orgánu možné očekávat nabytí právní moci teprve v polovině září 2020. V návaznosti na to 
dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně dílčího termínu plnění vázaného na 
činnost orgánu státní správy.

3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle předchozího odstavce není podstatnou změnou 
závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

724

724



Článek 2 
Předmět dodatku

1. V článku 5 smlouvy o dílo - Termíny plnění - v odst. 2 písm. a) odrážka šestá, v odst. 2 písm. d) odrážka 
šestá a písm. g) odrážka šestá se dílčí termín plnění mění takto:

předání projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby), včetně 
zapracovaných připomínek stavebního úřadu do projektové dokumentace a včetně úpravy rozpočtů 
včetně oceněného položkového rozpočtu nákladů stavby v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinném znění,

nejpozději do 27 týdnů od podáni žádosti o stavební povolení na stavební úřad

Článek 3
Závěrečná ustanoveni

2. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv v souladu s § 5a násl. 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. 
Smluvní strany potvrzuji, že s uveřejněním dodatku ve smyslu tohoto ustanovení souhlasí.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo za 
jednostranně nevýhodných podmínek.

6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele v Hradci Králové dne..........

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele ve Vysoký Mýtě dne

...................................... r

jednatel
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