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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11 – 6229 - 0100 

na akci: "SN Žireč" 

 

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 

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 

Číslo stavby objednatele: 219110012 

 

(dále jen jako objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Sweco Hydroprojekt a. s. 

Adresa sídla:   Praha 4, Táborská 940/31, PSČ 140 16 

 

Statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu před-

stavenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva písemně nebo 

písemně pověřeným členem představenstva.  

Zástupce pro věci technické: XXX 

 XXX  

 

IČ:    26475081 

DIČ:    CZ26475081 

Obchodní rejstřík:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326 

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

ev. č. objednatele D952160078, ev. č. zhotovitele 11 – 6229 - 0100 ve znění dodatku č. 1 v jed-

notlivých článcích takto: 

 

Čl. 4. Cena díla  

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 

30. 05. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 405 000,- Kč, 

slovy: čtyřistapěttisíc korun českých 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 

30. 05. 2016 a cenovou nabídkou zhotovitele na úpravu DPS včetně výkazu výměr, rozpočtu 

a tisku ze dne 25. 3. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních 

stran takto: 

Celková cena bez DPH činí  437 000,- Kč, 

slovy: čtyřistatřicetsedmtisíc korun českých bez DPH. 

 

Zdůvodnění změny ceny díla 

Na základě podnětu pracovníků TBD objednatele a zkušeností s provozováním vodních děl 

obdobného charakteru se obě smluvní strany dohodly na modifikaci konstrukce patního drénu 

vedoucí k ekonomicky a provozně výhodnějšímu řešení a na souvisejících úpravách dokumen-

tace u objektu SO 01, úpravách výkazu výměr, rozpočtu a vytištění příslušných změn v 6-ti 

paré a 1x elektronicky na CD nosiči.  

Zhotovitel předá předmět plnění tohoto dodatku č. 2 do 4 týdnů od nabytí účinnosti dodatku. 

Dodatek č. 2 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 D952160078, ev. č. zhotovitele 

11 – 6229 - 0100 ve znění dodatku č. 1 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 Praze dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

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

      za objednatele      za zhotovitele   za zhotovitele 

   Ing. Petr Martínek   Ing. ……………                             Ing. …………… 

     investiční ředitel 


