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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952170127 

Evidenční číslo zhotovitele:  S/0026/51/2017 

Číslo stavby objednatele:  259140008 

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 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    „Sdružení Mělník PPO“ 

Vedoucí společník:  LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. 

Adresa sídla:   Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09 

Statutární orgán:  Václav Růžička, jednatel 

    Ing. Roman Krupička, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Václav Růžička, jednatel 

 Ing. Roman Krupička, jednatel  

Zástupce pro věci technické: XXX  

 

IČ:    45538093       

DIČ:    CZ45538093       

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl 6, vložka 1768 

 

Společník:   ZVÁNOVEC a.s. 

Adresa sídla:   České Budějovice, Rudolfovská tř. 597, PSČ 370 01 

Statutární orgán:  Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel 

 

IČ:    26026279 

DIČ:    CZ26026279 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109 

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

ev. č. objednatele D952170127, ev. č. zhotovitele S/0026/51/2017 na akci „Labe, Mělník, 

protipovodňová ochrana - II. etapa“ v jednotlivých článcích takto:  
 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 

 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem 

dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících lokalit a stavebních objektů v celkové výši 

7 342 042,92 Kč bez DPH. 

 

Lokalita, stavební  

objekt 

Dodatečné 

stavební práce 

Lokalita SO 01 Mlazice 5 930 170,85 Kč 

Lokalita SO 04 Rybáře, úsek 04.6 PPO Loděnice veslařského klubu   1 411 872,07 Kč 

CELKEM 7 342 042,92 Kč 

 

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem 

dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 

5 260 603,95  Kč bez DPH. 
 

Stavební  

objekt 

Nerealizované 

práce 

Lokalita SO 01 Mlazice 

- 5 084 792,75 

Kč 

Lokalita SO 04 Rybáře, úsek 04.6 PPO Loděnice veslařského klubu 

-   175 811,20 

Kč 

CELKEM - 5 260 603,95 

Kč    

 

Čl. 5.  Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1. 

 

Stávající text:  

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 zhotovitele ze dne 

07.07.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 86 704 451,08 Kč, 

slovy: osmdesátšestmilionůsedmsetčtyřitisícečtyřistapadesátjedna korun českých osm haléřů 

bez DPH. 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

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 zhotovitele ze dne 

07.07.2017 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních 

stran takto: 

Cena díla bez DPH dle SOD činí 86 704 451,08 Kč, 

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 1 bez DPH činí 7 342 042,92 Kč 

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí  - 5 260 603,95 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí 88 785 890,05 Kč 
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slovy: osmdesátosmmilionůsedmsetosmdesátpěttisícosmsetdevadesát korun českých pět haléřů 

bez DPH. 

Zdůvodnění změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 

schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat 

a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečné práce a dodávky s oceněním 

dle jednotlivých lokalit a stavebních objektů byly předloženy kompetentním orgánům města Mělník 

a následně tyto dodatečné práce a dodávky byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Mělník 

dne 24.09.2018 pod č.m. 178/2018. Důvodem tohoto postupu je dodržení pravidel dotačního 

programu určených pro Navrhovatele, kterým je u akce Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. 

etapa město Mělník. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy 

ve změnovém listu č. 1, jedná se o následující práce: 

LOKALITA SO 01 MLAZICE 

Jedná se o lokalitu SO 01 Mlazice, ve které se řeší změna související se závěry doplňkového IGP 

z dubna 04/2018, který zajišťoval zhotovitel na základě požadavku zpracovatele DPS vyplývajícího 

ze zadávací dokumentace. Doplňkový IGP prokázal, že vlastní těleso hráze je méně propustné, 

než zpracovatel na základě znalosti vybudované stavby předpokládal. Proudění se koncentruje 

ve štěrkových terasách pod krycími hlínami, podtéká těsnící clonu a sytí terasy pod chráněným 

územím. Z tohoto důvodu bylo projektantem navrženo zatěsnění patního drénu a okolí šachet, 

provedení injektáže a doplnění čerpacích šachet. 

LOKALITA SO 04 RYBÁŘE, ÚSEK 04.6 PPO LODĚNICE VESLAŘSKÉHO KLUBU 

Změna se týká lokality SO 04 Rybáře, úsek 04.6 PPO Loděnice veslařského klubu. Tato změna vzešla 

z podnětu města Mělník, přispívá k ochraně a dopravní obslužnosti objektu Veslařského klubu. 

Faktorem byl i podnět ze strany výrobce mobilního hrazení v souvislosti se zkušenostmi s montáží 

mobilního hrazení v době povodňového stavu. Byla navržena změna konstrukčních prvků spodní 

stavby mobilního hrazení spočívající v provedení tryskové injektáže, v osazení zápory HEB 140 v 

každém pilíři, původní železobetonový základový trám zůstane beze změny. Navrženou změnou 

dojde ke zvýšení průchodnosti a manipulovatelnosti v prostoru „vzdušného líce“ mobilního hrazení, 

tj. bude možnost využití tohoto prostoru i v čase postavení mobilního hrazení, dojde ke zrychlení 

výstavby a operativnosti výstavby a snížení nároků na dopravu a uložení hrazení. 

 

Tento dodatek č. 1 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 ev. č. objednatele D952170127, ev. č. zhotovitele 

S/0026/51/2017 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

Za objednatele:                                                   Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne ……………. 

              

 

 

……..…………………………………      ………………………………………………. 

                          

            Ing. Marián Šebesta                                    

              generální ředitel                                             


