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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:  D952190003 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  119150006 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, 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:    P O P R spol. s r. o. 

Adresa sídla:   Hradec Králové - Slezské Předměstí, Stavební 1148, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX  

IČ:    46509283       

DIČ:    CZ46509283       

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285 

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

č. objednatele D952190003 na akci „Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy 

sady“, ř. km 993,300 – 993,520“ 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 stavebního objektu SO 04 – Oprava levobřežní kamenné 

dlažby v celkové výši 533 859,46 Kč bez DPH. 

 

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

dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u stavebního objektu SO 04 – Oprava levobřežní kamenné 

dlažby v celkové výši 785 039,15 Kč bez DPH. 

 

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

Stávající text:  

Celková cena za zhotovení 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 

11. 01. 2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 11.621 000,00 Kč, 

slovy: jedenáctmilionůšestsetdvacetjednatisíc korun českých bez DPH. 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za zhotovení 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 

11. 01. 2019 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto: 

Cena díla bez DPH dle SOD činí 11.621 000,00 Kč, 

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 533 859,46 Kč 

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí  -785 039,15 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí 11.369 820,31 Kč 

slovy: jedenáctmilionůtřistašedesátdevěttisícosmsetdvacet korun českých 31/100 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 a nerealizované práce a dodávky jsou 

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

SO 04 – OPRAVA LEVOBŘEŽNÍ KAMENNÉ DLAŽBY 

1)Technologická změna spárování kamenné dlažby a předláždění stávající kamenné dlažby. 

Projekt předpokládal opravu LB kamenné dlažby, která měla být uložena do pískového lože se 

spárami vyplněnými štěrkodrtí fr. 4/8 a vyklínováním kamennými štěpinami. Po očištění dlažby od 

nánosů bylo zjištěno, že kamenná dlažba je vyspárována cementovou maltou a samotná kamenná 

dlažba je osazena do betonového lože. 

2) Doplnění chybějící kamenné dlažby na bermě a její přespárování. 
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Na dolní hraně dlažby byla po odstranění nánosů odkryta berma opevněná kamennou dlažbou na 

sucho, odkrytím bylo zjištěno, že část dlažby na bermě chybí. 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací 

dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných 

dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek. 

 

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 č. objednatele D952190003 ve znění dodatku č. 1 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. 

V Hradci Králové dne ……………. 

Za objednatele:                                                   Za zhotovitele: 

 

                

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

                          

            Ing. Marián Šebesta      Ing. Vladimír Pražák 

               generální ředitel                jednatel 

 

 


