
Číslo smlouvy objednatele: 2094/2019 – SML – D1                      Číslo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č .  1  
KE SMLOUVĚ  O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“) 

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                       xxxxxxxxxxxxxxxxxx autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního  
                         hospodářství a krajinného inženýrství

      Tel:                          xxxxxxxxxxx
      Email:                      xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 2144
Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel: xxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 13. 9. 2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy 
objednatele: 2094/2019-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 120/2019, jejímž předmětem je závazek 
zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo nazvané „Nelešovický potok, Nelešovice 
– rekonstrukce opěrných zdí“ a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za 
něj sjednanou cenu (dále jen „smlouva o dílo“). Podkladem pro uzavření smlouvy byla nabídka 
zhotovitele ze dne 25. 7. 2019 pro plnění příslušné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. 

2. Objednatel jako zadavatel zahájil zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku dne 25. 6. 
2019. Předpokládaná doba realizace zakázky byla od srpna 2019 do dubna 2020 (článek 4.1 
příslušné zadávací dokumentace). Objednatel požadoval provedení části díla v minimálním 
finančním objemu 7.000.000,- Kč bez DPH do 30. 11. 2019, dokončení stavební části díla do 31. 
12. 2019 a dokončení celého díla do 30. 4. 2020 (čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo). Termíny plnění 
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byly objednatelem ve smlouvě o dílo stanoveny s ohledem na předpokládané zahájení realizace 
zakázky. 

Objednatel po zpřístupnění nabídek účastníků zadávacího řízení postupoval v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), tedy provedl 
posouzení splnění podmínek kvalifikace účastníky zadávacího řízení a hodnocení jejich nabídek. 
Dne 13. 8. 2019 objednatel odeslal účastníkům oznámení o výběru dodavatele. V návaznosti na 
to odmítli postupně první a následně druhý účastník v pořadí uzavřít smlouvu o dílo. 

Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 9. 2019 a téhož dne nabyla účinnosti uveřejněním 
v registru smluv. K pozdějšímu uzavření smlouvy došlo výlučně v důsledku neposkytnutí 
součinnosti prvním a druhým vybraným dodavatelem, tedy z důvodů, které objednatel ani 
zhotovitel nemohli nikterak ovlivnit. S odmítnutím poskytnutí součinnosti od dvou účastníků 
zadávacího řízení nebylo možné předem uvažovat a jedná se tedy o nepředvídatelnou 
skutečnost. 

V důsledku pozdějšího uzavření smlouvy dochází k faktickému a objektivnímu zkrácení doby 
realizace díla oproti podmínkám, které byly stanoveny v zadávacím řízení. Smluvní strany se 
proto dohodly na přiměřené změně termínů provádění díla, resp. finančního objemu plnění, které 
je nutné realizovat do 30. 11. 2019, a to tak, aby byla zhotoviteli poskytnuta dostatečná doba pro 
realizaci díla a podmínky jeho provádění reálně odpovídaly podmínkám v době, kdy mohl 
objednatel uzavřít smlouvu s prvním vybraným dodavatelem. 

Zpoždění s uzavřením smlouvy a aktuální podmínky, zohledňující skutečný termín možného 
zahájení díla (po 13. 9. 2019) zhotovitel zohlednil při aktualizaci harmonogramu prací a 
finančního harmonogramu; aktualizovaný harmonogram prací a finanční harmonogram je 
přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

Dalším důvodem změny jsou klimatické podmínky. Na stavbě budou prováděny práce (obklady 
železobetonových zdí, betonáže zdí), které zhotovitel předpokládal provést v klimaticky vhodných 
měsících. Z důvodu posunu zahájení do nevhodných klimatických měsíců nelze tyto práce 
v požadované kvalitě provést, neboť by nebylo možné zajistit požadovanou kvalitu prací. 

 

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

        V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto:

Termín zahájení provádění díla: do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 6. 2020

Přičemž zhotovitel se zavazuje, že: 
- v termínu do 30. 11. 2019 bude zrealizována část díla v rozsahu odpovídajícímu plnění 
  v částce minimálně 4.904.000,-Kč bez DPH z finančního objemu díla.
- v termínu do 31. 12. 2019 bude zrealizována část díla v rozsahu odpovídajícímu plnění 
  v částce minimálně 5.910.000,-Kč bez DPH z finančního objemu díla.
- v termínu do 30. 6. 2020 bude dílo dokončeno v celém rozsahu (včetně náhradní výsadby, 
  terénních úprav a zajištění podkladů k řádnému předání díla). 

V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 2 mění a nově zní takto:

Nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2 je aktualizovaný věcný a časový harmonogram 
prací, který je závazný a zhotovitel se jej zavazuje dodržovat. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo 
a předat dílo před termínem stanoveným v odst. 1. Termín dokončení díla lze měnit výlučně 
formou písemného dodatku, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému 
dokončení díla, které zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) 
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento 
dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem 
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje 
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou 
součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 

V Brně dne: V Brně dne: 

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
generální ředitel člen představenstva


