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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

číslo smlouvy objednatele: 20 016 3 00 

číslo smlouvy zhotovitele: 20 – 061 – 02,07 

 

 

Městská část Praha-Kunratice 

se sídlem:  K Libuši 7/10, Praha, PSČ 148 00  

IČ:   00231134 

DIČ:   CZ00231134 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4 

číslo účtu:  9021-2000690389/0800 

zastupuje:  Ing. Lenka Alinčová, starostka  

(dále jen „OBJEDNATEL") 

 

a 

 

Společnost:  DIPRO, spol. s.r.o. 

se sídlem:  Modřanská 11/1387,Praha 12, PSČ 143 00 

sídlo provozovny: Na Záhonech 27/884, Praha 4 – Michle, PSČ 141 00 

IČ:    48592722 

DIČ:   CZ48592722 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4 

číslo účtu:  69727339/0800 

zastupuje:  Ing. Jan Zrzavý, jednatel 

(dále jen „ZHOTOVITEL") 

 

 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

tohoto znění: 

 

PREAMBULE 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě vývoje projednávání dokumentace vytvářené smlouvou 

o dílo, kdy na základě výrobního výboru ze dne 12. 1. 2021 s dotčenými orgány a jednání 

komise dopravy MČ Praha-Kunratice dne 6. 1. 2021 bylo rozhodnuto o potřebě řešit křižovatku 

Kunratická spojka x Nad Šeberákem jinými a náročnějšími variantami uspořádání křižovatky, 

než s jakými kalkulovala původní rozvaha a návrh dokumentace. Tento dodatek řeší vytvoření 

dvou dalších variant křižovatky ve stupni studie, podle prověření, volby varianty a finální 

náročnosti na tvorbu dokumentace (zejm. přeložky, umístění sítí apod.) bude postupováno dále. 

Tento postup je v souladu s poskytovatelem účelové dotace na pořízení projektové dokumentace 

a rozšíření projektu dle výsledku výrobního výboru byla jednou z jeho podmínek pro další 

pokračování. 
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I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Rozšíření předmětu smlouvy o dílo 

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje dle cenové nabídky č.j. MC P-KU 00645/2021 o vytvoření 

dokumentace ve stupni studie – řešení křižovatky Kunratická spojka x Nad Šeberákem, varianta 

okružní křižovatka se zásahem do cizích pozemků, varianta průsečná křižovatka řízená 

dynamickým světelným signalizačním zařízením s detekcí a preferencí MHD, obě varianty 

s kapacitním posouzením výhledového stavu, provedení dopravního průzkumu pro kapacitní 

posouzení vedlejších ramen křižovatky. 

S ohledem na stav epidemie COVID-19 a deformaci dat bude s průzkumem buď vyčkáno na 

ukončení mimořádných opatření vlády a návrat k normálním hodnotám intenzit dopravy nebo 

bude tato část z díla dohodou vypuštěna a pro posouzení výhledového stavu bude použito 

náhradních dat. 

Termín plnění 

ZHOTOVITEL se zavazuje k vyhotovení obou variant návrhu křižovatky do 8 týdnů od 

uzavření tohoto dodatku 

ZHOTOVITEL se zavazuje k vyhotovení kapacitního posouzení obou variant křižovatky do 14 

týdnů od uzavření tohoto dodatku 

ZHOTOVITEL se zavazuje provést projednání variant ve spolupráci s OBJEDNATELEM do 

4 týdnů od vyhotovení varianta a kapacitního posouzení 

Termín pro kapacitní posouzení a projednání může být dohodou prodloužen na základě 

možností provést dopravní průzkum křižovatky s ohledem na epidemii COVID-19. 

Ostatní termíny ve smlouvě o dílo pro inženýrskou činnost a úkony dále navazující se o tento 

čas prodlužují a zahájení dalších úkonů podléhá možnostem projednání a příkazu 

OBJEDNATELE. 

Cena za dílo 

Cena za dílo se oproti smlouvě navyšuje o částky uvedené v cenové nabídce č.j. MC P-

KU 00645/2021 o tyto částky: 

Práce průzkumné 

Dopravní průzkum      23 400,- Kč 

Místní šetření, výrobní výbory    7 800,- Kč 

Projekční práce 

Studie – variantní návrh křižovatky    112 000,- Kč 

Kapacitní posouzení OK     28 000,- Kč 

Návrh SSZ a kapacitní posouzení křižovatky  49 000,- Kč 

 

Cena za předmět dodatku bez DPH celkem:   220 200,-Kč 

DPH ve výši 21 %:      46 242,-Kč 

Cena za předmět dodatku celkem vč. DPH:  266 442,-Kč 

   

 

Celková cena za dílo včetně ceny předmětu dodatku bez DPH: 1 166 400,- Kč 

DPH ve výši 21%:       244 944,- Kč 

Celková cena za dílo včetně předmětu dodatku vč. DPH: 1 411 344,- Kč  
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II. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

OBJEDNATEL a dva ZHOTOVITEL. 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nedotčena. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti okamžikem zveřejnění v registru 

smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.340/2015 Sb., uveřejnění zajistí 

OBJEDNATEL. 

4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku, a že 

je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich 

vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tento dodatek má následující nedílné přílohy: 

a. Příloha č. 1 – cenová nabídka rozšíření projektu MC P-KU 00645/2021 

b. Příloha č. 2 – zápis z výrobního výboru ukládajícím rozšíření projektu 

 

V Praze, dne       V Praze, dne 

 

Za OBJEDNATELE      Za ZHOTOVITELE 

 

 

 

 Ing. Lenka Alinčová      Ing. Jan Zrzavý 

starostka MČ Praha-Kunratice    jednatel DIPRO s.r.o. 


