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Číslo smlouvy objednatele: PM-41335/2018 Číslo smlouvy dodavatele: ………………………

DODATEK Č .  1 KE SMLOUVĚ O PLNĚNÍ,  JEHOŽ
HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč  bez DPH

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupený: , generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických: ,technik měření, útvar hydroinformatiky a
geodetických informací

Dodavatel:

PRIMIS, spol. s r.o.

Sídlo: Slavíčkova 827/1a, 638 00  Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 81169
Zastoupený:
IČO: 02402718
DIČ: CZ02402718
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy: :
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I.
Předmět dodatku

1. Dne 30.11.2018 byla mezi Povodím Moravy, s.p., jako objednatelem a firmou PRIMIS, spol. s r.o.
jako dodavatelem uzavřena Smlouva o plnění PM-41335/2018. Předmětem smlouvy je provedení
leteckého laserového skenování (LIDAR) a tvorba technické ortofotomapy VD Nové Mlýny Střední
nádrž - plochy nad vodní hladinou.

2. V průběhu plnění prací byly zjištěny následující skutečnosti:
V prosinci 2018 a v lednu 2019 nebylo možné provedení leteckých prací z důvodu nevhodných
meteorologických podmínek. Dne 19.1. – 21.1.2019 bylo provedeno pozemní hodnocení lokality
za účelem posouzení stavu povrchu nádrže a jejího pokrytí ledem. Z důvodu nesouvislého
ledového povrchu, zejména v okolí břehů a velkého ojínění travin nebylo možné letecké
laserové snímkování uskutečnit. Led by zejména v okolí břehových partií nádrže mohl způsobit
znehodnocení skenovaných dat a to především z toho důvodu, že v přípobřežních partiích jsou
ledové kaverny, a tyto jevy by mohly zapříčinit falešné odrazy skenovacích laserových paprsků,
které by z měření bylo dost obtížné izolovat. Rovněž tak mrazem ojíněné trsy vysokých
přípobřežních travin mohou být problémem pro dosažení kvalitního skenování vlastních břehů.

3. Ve věci řešení výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujícím řešení:
V případě, že bude hladina nádrže trvale zamrznutá, bude nahrazeno problematické zpracování
leteckého laseru snímkováním a měřením přímo z leteckých měřických snímků,
z velkoformátové měřické kamery. V tomto případě by laserové body nebyly pořízeny, ale
požadované výstupy – zaměření břehové čáry, zaměření výšek v okolí břehů a výpočet hladiny
pro stanovenou výškovou kótu by byl proveden na základě stereofotogrammetrického
vyhodnocení a korelace snímků.

4. V článku II. Doba a místo plnění se mění následující termíny:
Z důvodu nepříznivých klimatických a meteorologických podmínek se prodlužuje termín dodání
prací. Dodavatel se zavazuje dílo objednateli dodat v termínu do 28.2.2019

II.
Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

příloha č.1. Informace k meteorologickým podmínkám realizace leteckých prací v oblasti střední
nádrže Nové Mlýny

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny
(dodatky)a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje
tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

5. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem řádně přečetly a souhlasí
s celým jeho obsahem. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.
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7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho
uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Brně dne: 31.1.2019 V Brně dne: 31.1.2019

Za objednatele: Za dodavatele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. PRIMIS, spol. s r.o.




