
DODATEK C. 2
ke Smlouvě o dílo č. SML/2022/130 (dále jen „Smlouva") 

číslo dodatku Objednatele; SML/20228/130-2 
číslo dodatku Zhotovitele: 7- 0236A/22

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník") a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v účinném znění

Článek 1.

Název:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:

(dále jen „Objednatel")

Město Čelákovice
00240117
CZ00240117
náměstí 5. května 1 250 88 Čelákovice 
Ing. Josef Pátek, starosta

Společnost:
ICO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:

Zápis v OR, sp.zn.: 
(dále jen „Zhotovitel")

PORR a.s.
43005560
CZ43005560
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Milan Pavlík, vedoucí provozu Střed úseku Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci)
Ing. Martin Lukas, ekonom úseku Dopravních staveb 
PORR a.s.. Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci) 
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a tento Dodatek č. SML/2022/130-2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2").

Článek 2.

2.1 Článek 6., odst. 1 Smlouvy se doplňuje, nahrazuje a nově zní takto:
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

6.1.1. Cena bez DPH 8 163 837,31 Kč (slovy: osm milionů sto šedesát tři tisíc osm set třicet 
sedm korun a třicet jeden haléřů českých)

6.1.2. DPH ve výši 1 714 405,83 Kč (slovy: jeden milion sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta pět 
korun a osmdesát tři haléřů českých)

6.1.3. Cena včetně DPH ve výši 9 878 243,14 Kč (slovy: devět milionů osm set sedmdesát 
osm tisíc dvě stě čtyřicet tři korun a čtrnáct haléřů českých)

(dále též „Cena").
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2.2 Změny byly zadány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, 
které zadavatel jednající s náležitou péěí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno 
více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Současně v souladu 
s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při 
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

Podrobně jsou důvody změn popsány v příloze tohoto dodatku.
2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

Článek 3.

3. 1 Přílohou Dodatku č. 2 je:
Příloha č. 1: změnový list č. 1

3. 2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 
jeden (1) stejnopis..

3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami.

3.4 Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města č. 24/2022/4.7.2 
ze dne 20. září 2022.

3.5 Tímto Dodatkem jsou vypořádány všechny vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
vyjma ustanovení pojednávajících o zárukách.

V Čelákovicích dne 2 / -09'
V Praze dne 2 6 -09- im

Objednatel: Zhotovitel:
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Město Čelákovice 
Komunikace v ulici Přístavní

Změnový list

ZL č. 1
Projekt:

Investor:

Zhotovitel:

Zpracovatel projektu: 

Technický dozor: 

Autorský dozor:

Komunikace v ulici Přístavni, Čelákovice

Město Čelákovice, Náměstí 5. května 1/11, 250 88 Čelákovice 

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 

PROJECT ISA spol. s r.o., Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9 

LTM stavební s.r.o., Boženy Jandlové 2132/3, 143 00 Praha 4 

PROJECT ISA spol. s r.o., Markupova 2854/2a, 193 00 Praha 9

Název: Úprava rozsahu díla dle skutečně provedených prací 
ZLč.: 1

Vystavil: Ing. Václav Leitermann Datum vydání ZL:

Předmět změny:

Provedené MĚNěPRÁCE v průběhu plněni zakázky - Komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice 
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v příloze / 
rozpočtu - komunikace v ulici Přístavní, Čelákovice - skutečnost - méněpráce.

Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Komunikace v ulici Přístavní. Čelákovice
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné
příloze / rozpočtu - Komunikace v ulicí Přístavní. Čelákovice - skutečnost - vícepráce.

Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým 
dozorem stavebníka.

Zdůvodnění změny / vyjádření TDS:

Při realizaci komunikace v ulici Přístavní bylo zjištěno statickou zkouškou, že stávající pláň nesplňuje 
požadované parametry a proto je nutné provést sanaci pláně .Tato sanace spočívá v odstranění vrstvy 
stávající zeminy a její nahrazení vrstvou štěrkodrti frakce 0/63mm.

Také bylo zjištěno pískové podloží a proto bylo upuštěno od provádění drenáže - viz poznámka 
v projektové dokumentaci.

Dále bylo při zemních pracích zjištěno, že v trase komunikace jsou stávající 2 ks starých revizních šachet 
domovních přípojek, které je nutné rekonstruovat včetně nového litinového poklopu D400.

Současně bylo dohodnuto , že přípojky z dešťové kanalizace k uličním vpustím stačí provést v pevnosti SN 
8 (stejně jako pevnost hlavního řádu) oproti pevnosti SN 12 v projektu.

Na žádost investora a GP byla provedena změna typu obrub v úseku A komunikace.

Na základě intervence místních obyvatel a po odsouhlasení investorem bylo po dohodě provedeno



ZMĚNOVÝ LIST

rozšíření parkovacích stání o čtyři místa. To má za následek i provedení chráničky pod novými parkovacími 
stáními jako ochrana sdělovacího kabelu.

Vlivem nesouladu mapových podkladů a skutečnosti stávajícího vodovodního řadu a plynovodního řadu 
nelze provést novou chodníkovou vpusť a proto byla nahrazena odvodňovacím ACO DRAINEM.

Na žádost investora bude řešeno odvodnění - střešní svody stávajících nemovitostí pomocí 
odvodňovacích žlábků v chodníku do komunikace s provedením žlábku v obrubníku. Celkem se jedná o tři 
svody.

Na základě doporučení geotechnika a po odsouhlasení TDI a investorem byla provedena změna na úseku 
B podkladní vrstvy ŠD na vrstvu KSC a v úseku A změnu vrstvy MZK na KSC .Náhrada je ve stejné 
mocnosti.

Všechny změny byly odsouhlaseny na KD a jsou uvedeny v zápisech a jsou v přiloženém rozpočtu.

Technický popis změny:

Nerealizované položky - MĚNĚPRÁCE:
- Geotextílie netkaná pol. č. 34
- Trativod z dren.trubek - pol. č. 32
- Zřízení opláštění trativodů - pol.č.33
- Podklad z MZK-pol.č. 40
- Podklad ze ŠD ti. 20mm - pol.č. 41
- Kanalizační potrubí z PVC třídy SN 12 - pol.č.61
- Zřízení chodníkové vpusti 1 ks - pol.č.65
- Obrubník silniční betonový 1000x150x250mm-433,65m-pol.č.77
- Výkop trativodů - pol.č. 4,9,11,13,15,17,18

Práce nad rámec rozpočtu k SOD - VÍCEPRÁCE:
- Zemní práce zvětšený rozsah vlivem nutné sanace a rozšíření parkovacích míst - pol.č.1,11,13,15 

a 16.
- Podklad ze ŠD tl.50mm - pol. č. 42
- Podklad ze SC 8/10 tl. 150mm - pol.č.43
- Podklad ze ŠD tl. 150mm - pol. č. 44
- Kladení zámkové dlažby tl. 80mm - pol.č 48
- Dlažba betonová 200x100x80mm - pol.č 49
- Kanalizační potrubí z PVC třídy SN 8 - pol.č.61a
- Revizní šachta - srovnatelně 2 ks - pol.č. 64
- Zřízení žlabu pojezdového 1,0m - pol. č.66
- Vytrhání obrubníků ležatých 6bm - pol.č. 29
- Bourání kcí v hloubených vykopávkách 2m3 - pol.č 30
- Osazení silničního obrubníku stojatého 26bm - pol.č. 76
- Obrubník betonový chodníkový - pol. č. 77a
- Osazení příkopového žlabu 7,5 bm - pol.č. 78
- Žlab betonový do dlažby - pol. č. 79
- Úprava povrchu cementobetonového - pol.č. 80
- Vodorovná doprava suti + příplatek + skládka - pol.č. 85,86 a 87
- Přesun hmot pro pozemní komunikace a pro trubní vedení - poi. č. 91 a 92

Výše uvedený seznam je základním přehledem, podrobné položky jsou uvedeny v přiloženém rozpočtu.
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ZMĚNOVÝ LIST

Investor:
Ing. Josef Pátek, starosta

Ing. Jana Karbulová Hurychová, referent

Zhotovitel;
Ing. Václav Leitermann, PORR a.s.

TDS:
Ing. Pavel Krofta

podpis datum

Jo,
datum

Autorský dozor:
Ing. Pavel Tománek

podpis

3/3





Stavba;
Čelákovice - rekonstrukce komunikace v ul. Přístavní 

Objekt:
01 - Rekonstrukce ul. Přístavní- DODATEK č.1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO;
Místo;

Zadavatel;
Město Čelákovice

k. ú, Čelákovice 619159
CC-CZ;
Datum:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

!Č:
DIČ:

01.08.2022

43005560
IČ43005560

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Základ daně 
480 630,97 

0,00

[cenCena s DPH CZK 1 268 969,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč





REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Čelákovice - rekonstrukce komunikace v ul. Přístavní

Objekt;
01 - Rekonstrukce ul. Přístavní- DODATEK č.1

Místo; k. ú. Čelákovice 619159

Zadavatel: Město Čelákovice
PORR a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

01.06,2022 

Projed ISA s.r.o.

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV





SOUPIS PRACÍ

Stavba;





PORR a.s. -18ř-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10. Strašnice
1ČO-. 43005560
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