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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700190019 

na akci: VD Habrkovice, oprava opevnění v nadjezí 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Účastníci smlouvy: 

 

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 

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: Stavitelství - Mutl, s.r.o. 

Adresa sídla: Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 

Statutární orgán: Roman Mutl, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Roman Mutl, jednatel 

Zástupce pro věci technické: Roman Mutl 

IČ: 29016037 

DIČ: CZ26244918 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 160122 

Bankovní spojení: XXX 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 

číslo D700190019 ze dne 18/4/2019 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.2 článku 4. Doba plnění díla 

stávající text:  
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1. 8. 2019 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 1. 9. 2019 

 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 

stávající text:  
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 10. 2019 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019 

 

Zdůvodnění změny doby plnění díla: 

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla povolena mimořádná manipulace (vypuštění zdrže) v období o 

které jsme žádali, ale byl povolen termín od 1. 9. 2019 do 31. 10. 2019, posouváme tímto dodatkem 

č. 1 termíny plnění. 

 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 

 

III. 
 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

vyhotoveních.  

 

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 
Za objednatele Za zhotovitele 

  

V Hradci Králové, dne: V Kutné Hoře, dne: 

  

  

  

  

  

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

Ing. Petr Martínek Roman Mutl 

investiční ředitel jednatel 

 


