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Dodatek č. 2 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. 2 ke smlouvě o dílo č. 

objednatele D952170127, 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. 2 u následujících lokalit a stavebních objektů v celkové výši 

513.010,02 Kč bez DPH. 

 

Lokalita, stavební  

objekt 

Dodatečné 

stavební práce 

Lokalita SO 03 Vinařství, objekt SO 03.5 PPO U DOMU PANA 

ŘEHÁKA 375 140,00 Kč 

Lokalita SO 04 Rybáře, objekt SO 04.5 REKONSTRUKCE 

KOMUNIKACE      137 870,02 Kč 

CELKEM 513 010,02 Kč 

 

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

dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši 

70.630,43  Kč bez DPH. 
 

Stavební  

objekt 

Nerealizované 

práce 

Lokalita SO 03 Vinařství, objekt SO 03.5 PPO U DOMU PANA 

ŘEHÁKA - 70 630,43 Kč 

CELKEM - 70 630,43 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, změnovým listem č. 1. a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je 

stanovena dohodou smluvních stran takto: 

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

Cena díla dle dodatku č. 1 činí 88 785 890,05 

Dodatečné práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí 513 010,02 Kč 

Nerealizované práce a dodávky dle dodatku č. 2 bez DPH činí  - 70 630,43 Kč 



Labe, Mělník, protipovodňová ochrana - II. etapa – dodatek č. 2                                                                                                          č. akce 259140008 

3 

Celková cena díla bez DPH činí 89 228 269,64 Kč 

slovy: osmdesátdevětmilionůdvěstědvacetosmtisícdvěstěšedesátdevět korun českých šedesátčtyři 

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 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřesáhne 

15% původní hodnoty závazku. 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 17.06.2019 

pod č.m. 107/2019. 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. 2, jedná se o následující práce: 

LOKALITA SO 03 VINAŘSTVÍ, OBJEKT SO 03.5 - PPO U DOMU PANA ŘEHÁKA 

Jedná se o změnu konstrukce zdi v kombinaci beton - mobilní hrazení. Změna spočívá v tom, že 

zeď přecházející přes zahradu vlastníka pozemku pana Řeháka bude v betonovém provedení 

realizována po niveletu 160,50 m n.m., což prezentuje identickou nadmořskou výšku stávající 

konstrukce vybudované v rámci I. etapy výstavby protipovodňových opatření.. Na výšku 160,90 m 

n.m. určenou projektovou dokumentací bude míra návrhové protipovodňové ochrany zajištěna 

prvky mobilního hrazení. Změna vznikla na základě písemného požadavku města Mělník po 

předchozím projednání s vlastníkem dotčeného pozemku. Důvodem této změny je požadavek 

vlastníka pozemku na zvýšení obslužnosti tohoto pozemku s přímým dopadem na bezpečnost. 

LOKALITA SO 04 RYBÁŘE, OBJEKT SO 04.5 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE 

Změna se týká úpravy napojení stávajících břehových konstrukcí na novou niveletu obslužné 

komunikace. Úprava vyplynula z nutnosti výškového a sklonového napojení stávajícího břehového 

opevnění na novou niveletu obslužné komunikace a s tím spojené práce spočívající v rozebrání 

stávajících břehových konstrukcí (3 ks schodů + kamenný svah) a jejich přeskládání do nového 

tvaru. 

Tento 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 č. objednatele D952170127, č. zhotovitele 

S/0026/51/2017 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 2 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                                             


