
DODATEK č. 1  ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby „„I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ 

Stránka 1 z 4 
 

DODATEK Č. 1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2021 na realizaci stavby  

„I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“ 
 
Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán  
 
mezi  
 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
Sídlo:      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ:       65993390 
DIČ:       CZ65993390 
Zastoupeno:     Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelkou Správy 
České       Budějovice    
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Vladimíra Hrušková, ředitelka Správy České 
      Budějovice    
Pověřená osoba Objednatele dle Pod-čl. 3.1: Ing. Vlastimil Motlík 
číslo smlouvy:     05PT-001894 
(dále jen „Objednatel 1“) 
 
a 
 
Město Velešín  
Sídlo:      náměstí J. V Kamarýta 76, 382 32 Velešín  
IČ:       00246174 
DIČ:       CZ00246174 
Zastoupeno:     Ing. Petrem Vágnerem, starostou města 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  Ing. Petr Vágner, starosta města 
číslo smlouvy:     05PT-001894 
(dále jen „Objednatel 2“) 
 
a 
 
Jihočeský kraj  
Sídlo:      U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Č. Budějovice 
IČ:       70890650 
DIČ:       CZ70890650 
Zastoupeno: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem 

Jihočeského kraje 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského  
      kraje 
číslo smlouvy:     05PT-001894 
(dále jen „Objednatel 3“) na straně jedné 
 
a 
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Metrostav Infrastructure a.s.  
Sídlo:      Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ:       24204005 
DIČ:       CZ24204005 
Zastoupená:  Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou 

představenstva 
a 

Ing. Markem Steinerem, místopředsedou 
představenstva 

číslo smlouvy:     MIOS20502144 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
 

Preambule 
 

A) Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2021 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „I I/3 
Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK“. Smlouva se stala účinnou zveřejněním 
v registru smluv dne 12. 1. 2021 (dále jako „Smlouva“). Nedílnou součástí Smlouvy 
jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu, a to Obecné 
podmínky a Zvláštní podmínky (dále jako „Smluvní podmínky“ nebo „OP/ZP“).  

B) Doba pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.22 OP/ZP je 6 měsíců, počítaná od Data 
zahájení prací).   

C) Smluvní strany dohodly na jednání konaném 1. 2. 2021 na ŘSD, že datem zahájení prací 
dle Pod-čl. 1.1.7 OP/ZP bude datum 19. 4. 2021. Zástupce Objednatele (kterým je na 
základě Smlouvy o spolupráci a koordinaci uzavřené mezi ŘSD ČR, Město Velešín a 
Jihočeský kraj, ŘSD ČR správa České Budějovice) vydal Výzvu k zahájení prací. Doba 
pro uvedení do provozu je tedy aktuálně do 15. 10. 2021 (180 dnů).  

D) V průběhu výstavby byl zástupci Objednatele vznesen požadavek zprovoznění stavby 
před smluvním termínem, kterým je 15. 10. 2021. Na jednání zástupců Objednatele a 
Zhotovitele, které se konalo 16. 8. 2021, došlo k dohodě na novém termínu zprovoznění. 
Objednatel 1 vyjádřil požadavek na zprovoznění stavby k datu 20. 9. 2021. - tzn. 
Objednatel 1 požaduje zkrátit dobu uzavírky o 25 dnů.  

E) Zhotovitel prověřil možnosti urychlení výstavby, přičemž zjistil, že zvýšeným 
nasazením kapacit a technických prostředků je možné Dobu pro uvedení do provozu 
zkrátit o 25 dní a tedy splnit požadavek Objednatele 1. Toto zjištění oznámil Objednateli 
1 a současně informoval, že zkrácení Doby pro uvedení do provozu s sebou přináší 
vznik Nákladů a ztížených podmínek, které Zhotovitel nemohl předvídat a ocenit 
v rámci své nabídky, a proto požaduje odměnu za akceleraci prací na díle, která mu 
uhradí Náklady a ztížené podmínky.  

F) Objednatel 1 má zájem na zajištění dřívějšího uvedení do provozu, tedy zkrácení Doby 
pro uvedení do provozu o 25 dní.  
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G) Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro 
akceleraci (dále též jen „Metodika“), kterou může Objednatel 1 použít pro ocenění 
akcelerace.  

H) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy (dále též jako „Dodatek“). 

 
I. 

Dohoda o akceleraci 

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na urychlení prací na části Díla, a to v rozsahu 
prací odpovídajícím stavu provedení k uvedení Díla do provozu, tedy ke dni uplynutí Doby 
pro uvedení do provozu. 

2. Smluvní strany se dohodly na stanovení nové Doby pro uvedení do provozu v délce 155 
dnů (počítáno od Data zahájení prací 19. 4. 2021), tzn. nejpozději do 20. 9. 2021. 

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem nevzdává jakýchkoliv jiných nároků na dodatečnou platbu 
a/nebo nároků na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu 
vyplývajících z jiných událostí než je zkrácení Doby pro uvedení do provozu dle tohoto 
Dodatku.    

4. Smluvní strany se dohodly rovněž na povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 
24 000 Kč za každý započatý den prodlení podle Pod-čl. 12.5 e) Smlouvy v případě, že 
Zhotovitel nedodrží termín Doby pro uvedení do provozu, stanovený na den 20. 9. 2021, ve 
smyslu Pod-čl. 7.6 OP/ZP (Předčasné užívání). Pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
uvádějí, že tato pokuta představuje smluvní pokutu stanovenou Přílohou k nabídce – část 
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu – číslo pod-čl. Smluvních podmínek 12.5 f) 
– a v případě její uplatnění se neuplatňuje za jedno stejné porušení dvakrát. 

 

 

II. 
Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci 

1. Smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace Zhotovitele, tzn. odměně za splnění 
zkrácené Doby pro uvedení do provozu ve výši 308.641,98 Kč bez DPH. Ocenění 
akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou.  
 

2. Ocenění akcelerace bude Zhotoviteli uhrazeno jednorázovou platbou „Objednatele 1“ na 
základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění Doby pro uvedení do provozu.  
 

3. V případě, že dojde pouze k částečné akceleraci a uvedení do provozu bude později, než 
v termínu Doby pro uvedení do provozu, ale zároveň před uplynutím původní Doby pro 
uvedení do provozu, bude Zhotoviteli uhrazena v souladu s Metodikou poměrná část 
ocenění akcelerace stanovená na základě poměru v Dodatku uvažované a skutečně dosažené 
doby akcelerace. 
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III. 

Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu 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 se dohodly, že 
zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel 1, a to nejpozději do 13. 
9. 2021.   

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 

její elektronický originál. 
 
 
 

 
Za Objednatele 1 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Vladimíra Hrušková 
ředitelka Správy České Budějovice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
 
 
Za Objednatele 2 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Petr Vágner 
starosta 
město Velešín 
 
 
Za Objednatele 3 
 
 
 
……………………………………. 
MUDr. Martin Kuba 
hejtman 
Jihočeský kraj 

Za Zhotovitele 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Zdeněk Ludvík 
předseda představenstva 
Metrostav Infrastructure a.s. 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Marek Steiner 
místopředseda představenstva 
Metrostav Infrastructure a.s. 
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