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DODATEK Č. 1 
KE           

SMLOUVĚ O DÍLO Č. P 2019-072 
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ 

 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění   

 

 
SMLUVNÍ STRANY 

 
OBJEDNATEL  

název:   Obec Nelahozeves 
adresa:    Školní 3, 277 51 Nelahozeves  
zastoupený:  Jakubem Bryndou, starostou obce 
    
IČ:    00237094 
DIČ:   CZ002370945 
bankovní spojení:  0460045349/0800 
   
    

 
ZHOTOVITEL  

obchodní firma:  CR PROJECT S.R.O. 
   zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206 

sídlo:    Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 
zastoupený:  Ing. Janem Horákem, jednatelem 
 
IČ:    270 86 135   
DIČ:   CZ27086135 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Mladá Boleslav 
č.ú.:    27-8117900287/0100 
 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Ing. Jan Horák, jednatel společnosti 
       kontakt: j.horak@crproject.cz 
        +420 602 683 414 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jindřich Jirák, ředitel společnosti  
       kontakt: j.jirak@crproject.cz 
        +420 606 631 185 

osoba oprávněná jednat ve věcech inž. činnosti:  Ing. Martin Švehla, vedoucí odd. inženýrské činnosti 
       kontakt: m.svehla@crproject.cz  
        +420 724 511 713 

 
 

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 
30. 9. 2019 na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a dalších souvisejících prací na akci: 

 

„REVITALIZACE CENTRA OBCE NELAHOZEVES“ 
 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DODATKU  

 
Z důvodu rozšíření rozsahu díla a dále jeho rozdělení na dvě části se na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 a cenové nabídky 
č. NP 2019-158.dod1.rev2, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku, mění termín plnění díla, cena díla a platební podmínky a to následovně:  
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1. Článek V. Místo a doba plnění smlouvy odst. 5.2 Smlouvy o dílo se tímto mění a nyní zní následovně: 
 

5.2 Nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem v konkrétním případě jinak, zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci 
jednotlivých činností v následujících lhůtách plnění: 

 

stupeň projektové dokumentace termín  

Průzkumné práce a rozbory (PaR) do 31.03.2020 

Vypracování dokumentace pro společné stavební povolení (DUSP) a 
vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (podrobný položkový rozpočet věcně členěný) - první část 

do 40-ti dnů od obdržení potvrzeného dodatku zhotoviteli 

Vypracování dokumentace pro společné stavební povolení (DUSP) a 
vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (podrobný položkový rozpočet věcně členěný) - druhá část 

do 60-ti dnů od odsouhlasení regulačního plánu 

Podání žádosti o společné povolení stavby (SPS) - první část do 90-ti kalendářních dnů od odevzdání DUSP (první část) 

Podání žádosti o společné povolení stavby (SPS) - druhá část do 90-ti dnů od odevzdání DUSP (druhá část) 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a 
vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (podrobný položkový rozpočet věcně členěný) k danému 
stupni PD - první část 

do 40 kalendářních dnů poté, kdy bude vydáno pravomocné 
stavební povolení nebo písemné výzvy Objednatele k 
zahájení plnění na této dílčí části služeb (první část) 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a 
vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr (podrobný položkový rozpočet věcně členěný) k danému 
stupni PD - druhá část 

do 40 kalendářních dnů poté, kdy bude vydáno pravomocné 
stavební povolení nebo písemné výzvy Objednatele k 
zahájení plnění na této dílčí části služeb (druhá část) 

 

 

2. Článek VII. Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy odst. 7.1 Smlouvy o dílo se tímto mění a nyní zní následovně: 
 

7.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

 
Původní cena 
dle Smlouvy 
bez DPH 

Navýšení 
ceny 

Celkem vč. 
navýšení bez 
DPH 

DPH 21% 
Celkem vč. 
navýšení bez 
včetně DPH 

Průzkumné práce a rozbory (PaR) 127.800,- Kč 46.800,- Kč 174.600,- Kč 36.666,- Kč 211.266,- Kč 

Vypracování dokumentace pro společné 
stavební povolení (DUSP) a 
vypracování soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
(podrobný položkový rozpočet věcně 
členěný) - první část 

792.400,- Kč 271.600,- Kč 1.064.000,- Kč 223.440,- Kč 1.287.440,- Kč 

Vypracování dokumentace pro společné 
stavební povolení (DUSP) a 
vypracování soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr 
(podrobný položkový rozpočet věcně 
členěný) - druhá část 

339.600,- Kč 67.900,- Kč 407.500,- Kč 85.575,- Kč 493.075,- Kč 

Vypracování dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) a vypracování 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (podrobný 
položkový rozpočet věcně členěný) 
k danému stupni PD - první část 

262.150,- Kč 112.000,- Kč 374.150,- Kč 78.571,50 Kč 452.721,50 Kč 

Vypracování dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) a vypracování 
soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (podrobný 
položkový rozpočet věcně členěný) 
k danému stupni PD - druhá část 

112.350,- Kč 28.000,- Kč 140.350,- Kč 29.473,50 Kč 169.823,50 Kč 

Výkon inženýrské činnosti - první část  100.000,- Kč 0,- Kč  100.000,- Kč  21.000,- Kč  121.000,- Kč 
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Výkon inženýrské činnosti - druhá část 40.000,- Kč 60.000  100.000,- Kč  21.000,- Kč  121.000,- Kč 

CELKEM 1.774.300,- Kč 586.300,- Kč 2.360.600,- Kč 495.726,- Kč 2.856.326,- Kč 

 
3. Článek VIII. Platební podmínky a fakturace odst. 8.2 bod 4. Smlouvy o dílo se tímto mění a nyní zní následovně: 

 
8.2 Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných fází projektových prací budou uskutečněny takto: 

 
4. část – inženýrské služby – bude vyúčtováno ve dvou splátkách a to 70% smluvené ceny po podání žádosti o společné 

povolení stavby a zbývající část ceny po nabytí právní moci společného povolení 
 

 

III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy ze dne 30. 9. 2019 zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 

potvrzený stejnopis. 
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo a příkazní 

smlouvě a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
4. Tento dodatek má 3 strany bez příloh.  
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva z 4.2.2020 
           Příloha č. 2: Cenová nabídka NP 2019-158.dod1.rev2 

 
 

 
 
V Mladé Boleslavi dne …………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Za zhotovitele 

Ing. Jan Horák, jednatel 

V Nelahozevsi dne .......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………… 
Za objednatele 

Jakub Brynda, starosta 

 
 
 


