
Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800 - biologický dohled 229150014 

DODATEK č. 1 

k příkazní smlouvě č. objednatele D952180024  

na zakázku „Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800“ 

 

1.  

Smluvní strany 

Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 

Statutární orgán:                    Ing. Marián Šebesta, generální ředitel    

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické:  XXX 

    XXX 

    XXX 

 

IČ:                                70890005 

DIČ:                             CZ70890005 

Obchodní rejstřík:        Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Čísla akcí objednatele:  129150016, 229150014 

 (dále jen „příkazce“) 

 

NaturaServis s.r.o. 

Se sídlem:   Říčařova 66/22, 50301 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Jiří Francek, jednatel 

  Roman Rozínek, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Francek, jednatel 

Zástupce pro věci technické: Roman Rozínek, jednatel 

     

IČ:  26006626 

DIČ:  CZ26006626 

Obchodní rejstřík:    Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19637 

(dále jen „příkazník“) 



Chlístovický potok, Chlístovice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,380-0,800 - biologický dohled 229150014 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 k příkazní smlouvě  

č. objednatele D952180024 v jednotlivých článcích takto: 

 

Čl. č. VII. Termín plnění předmětu smlouvy 

Stávající text: 

2.  Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník 

zavazuje nejpozději do 30. 11. 2018. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

2.  Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník 

zavazuje nejpozději do 31. 5. 2019. 

 

Čl. č. VIII. Finanční odměna za splnění předmětu smlouvy 

Stávající text: 

1. Dohodou smluvních stran se sjednává odměna za plnění předmětu této smlouvy ve smyslu 

cenové nabídky ze dne 9. 4. 2018 jako odměna nejvýše přípustná ve výši  

2. Celková cena: 191 280 Kč bez DPH  

3. (slovy: stodevadesátjednatisícdvěstěosmdesát korun českých).  

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

1. Dohodou smluvních stran se sjednává odměna za plnění předmětu této smlouvy ve smyslu 

cenových nabídek ze dne 9. 4. 2018 a 30. 11. 2018 jako odměna nejvýše přípustná ve výši  

2. Celkové cena: 222 640,- Kč bez DPH   

3. (slovy: dvěstědvacetdvatisícešestsetčtyřicet korun českých).  

 

Zdůvodnění změn 

Důvodem změny (prodloužení) termínu výkonu biologického dozoru je změna (prodloužení) 

smluvního termínu dokončení realizace investiční akce č. 229150014 do konce května 2019. 

S tím souvisí i změna (navýšení) odměny za plnění předmětu této smlouvy. 

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 

o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové, dne ............................     V Hradci Králové, dne ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

……..……………………     …………………………………. 

za příkazce         za příkazníka 

      Ing. Petr Martínek      Ing. Jiří Francek 

       investiční ředitel             jednatel 


