
 

Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                SOD 00105886 

 DODATEK Č. 3  

KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  

ze dne 23. 8. 2016 na realizaci stavby  

„Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

OBJEDNATEL: 

Prostějov olympijský, z.s.  
Sídlo: Za velodromem 4187/49A, 796 01 Prostějov 

Zastoupený:  Ladislavem Oklešťkem, předsedou představenstva 

 PhDr. Miroslavem Černoškem, členem představenstva 

IČ:  04208480 

DIČ:  CZ04208480 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s.   

Číslo účtu:  115-3004000247/0100 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 20678 
 

(dále jen „objednatel") 

 

a 

 
ZHOTOVITEL: 

OHL ŽS, a.s.,  
Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

Zastoupený:  Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - 

 Morava 

IČ:  46342796 

DIČ:  CZ46342796 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:  994404-0943176001/0800 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS   soudu v Brně, oddíl B, vložka 695. 

 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.3  

ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8. 2016. 

 

 



 

ČÁST A. 

Dne 23. 8. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo, kdy předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele 

provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Olympijské sportovní centrum v Prostějově“ 

podle:  

 Projektové dokumentace s názvem „Olympijské centrum v Prostějově“, zpracovaná projektantem atelier-r, s.r.o., 

Uhelná 27, 779 00 Olomouc, IČ 26849917, v 06/2016. Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena 

jako PROJEKT. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Projekt obsahuje výkaz výměr 

zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ROZPOČET); 

 pravomocného stavebního povolení stavby č.j. SÚ/1432/2016-Ing.Koš ze dne 9. 8. 2016, v právní moci 11. 8. 2016 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ). 

(dále jen „Smlouva o dílo“). 

ČÁST B. 

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly změny čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY, čl. II. Doba plnění  a čl.  IV. CENA,  

které je předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

Článek I. Předmět smlouvy, 1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se rozšiřuje o bod : 

1.1.1.6.  provedení víceprací (D+M+doprava interiéru) v rozsahu dle přílohy číslo V., která je nedílnou součástí dodatku č.3. 

Článek II. Doba plnění, odst. 2.2., bod 2.2.3. Smlouvy o dílo nově zní: 

2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),  

nejpozději do 30. 6. 2018 

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednaly upravené platební podmínky, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 3 

ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). 

Čl. V. Odst. 5.1. Smlouvy o dílo nově zní: 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Druhá faktura, za veškeré práce a dodávky provedené od   

28. 2. 2017 do 31. 8. 2017, bude Zhotovitelem vystavena nejdříve ke dni 31. 8. 2017. Po tomto datu bude Zhotovitel 

vystavovat a Objednatel hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.  

Článek IV. Cena,  IV.1. Cena stavby se dle dodatku č. 3 mění takto: 

4.1.  Cena stavby, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy (vyjma části díla podle čl. I. 

odst. 1.1.1.4. této smlouvy), se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena stavby podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty  

111 342 940,- Kč (včetně dodatku č. 3 ve výši 1 451 983,- Kč) 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 111 342 940,- Kč činí částku 

  23 382 017,- Kč (včetně dodatku č. 3 ve výši 304 916,- Kč) 

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem 

134 724 957,- Kč  (včetně dodatku č. 3 ve výši 1 756 899,- Kč) 

(slovy: stotřicetčtyřimilionysedmsetdvacetčtyřitisícedevětsetpadesátsedm korunčeských)  

 

 



 

ČÁST C. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

 

Příloha číslo V. – položkový rozpočet (D+M+doprava interiéru) 

 

V Olomouci dne 31. 5. 2017  

 

 

                 za Objednatele  za Zhotovitele 

 

 

 

............................................ 

Prostějov olympijský, z.s. 

Ladislav Okleštěk 

předseda představenstva 

............................................ 

OHL ŽS, a.s. 

Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

ředitel Divize M - Morava 

  

 

............................................ 

Prostějov olympijský, z.s. 

PhDr. Miroslav Černošek 

člen představenstva 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

  

 

 

 

 


