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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952190002 

na akci: VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti – IG průzkum 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

  XXX 

  XXX 

  XXX 

 

IČ:                                70890005 

DIČ:                             CZ70890005 

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

Číslo akce objednatele:  119180015 

 (dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  2G geolog s.r.o.  

Adresa sídla:  ČS. Armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

Statutární orgán: Mgr. Vladimír Kolařík, jednatel 

 Mgr. Helena Hájková, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Vladimír Kolařík, jednatel 

 Mgr. Helena Hájková, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:   27529517  

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24345  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. objednatele D952190002 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text:  

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovi-

tele ze dne 14. 1. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních 

stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 199 378,65 Kč 

Slovy: jednostodevadesátdevěttisíctřistasedmdesátosm korun českých a šedesátpět haléřů 

bez DPH 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovi-

tele ze dne 14. 1. 2019 snížená o neprovedené práce. Celková cena za provedené dílo je sta-

novena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 196 197,05 Kč 

Slovy: jednostodevadesátšesttisícjednostodevadesátsedm korun českých a pět haléřů bez DPH 

Zdůvodnění změny ceny díla 

V uzavřené smlouvě o dílo je uvedena cena stanovená po prohlídce lokality před zahájením 

průzkumu. V zadávací dokumentaci se předpokládalo provedení 3 vrtů o celkové délce 40 m 

než bude zastiženo únosné skalní podloží. Skalní podloží se objevilo u všech 3 vrtů 

v podstatně menší hloubce. I přes provedení dalšího (čtvrtého) ověřovacího vrtu místo původ-

ních oceněných 40,0 m jádrového vrtání bylo ve skutečnosti provedeno pouze 36,7 m. Z toho-

to důvodu bylo přistoupeno k ponížení ceny. 

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

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952190002 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po do-

hodě o celém jejím obsahu. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Hradci Králové dne .................    V Ústí n. O. dne .................  

 

 

 

 

 

 

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

 Ing. Petr Martínek      Mgr. Vladimír Kolařík  

   investiční ředitel       jednatel 


