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Dodatek č. 1  VHZ_2016/290 

Smlouvy o dílo VHZ_2016/165 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

1. Smluvní strany: 

 Objednatel: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
  Jílová 2769/6 
  787 01 Šumperk 

 Zastoupení:  Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva 

 IČ: 47674954 
 DIČ: CZ47674954 

 Bankovní spojení: xxx 

 Další osoby oprávněné jednat: 
 ve věcech technických: xxx 
  (xxx) 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714. 

 (dále jen „objednatel”) 

 Zhotovitel: AVJ-STAVBY s.r.o. 
  Purkyňova 2105/65 
  568 02 Svitavy 

 Zastoupení:  Bc. Andrej Peňák - jednatel 

 IČ: 03199339 
 DIČ: CZ03199339 

 Bankovní spojení: xxx 

 Další osoby oprávněné jednat:  
 ve věcech smluvních: xxx 
  (xxx) 
 ve věcech technických: xxx 
  (xxx) 
  xxx 
  (xxx) 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

2. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

2.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.8.2016 Smlouvu o dílo č. VHZ_2016/165 ohledně díla 
„Kanalizace Ráječek 2. část, Zábřeh“ (dále jen „Smlouva o dílo“). 

2.2 Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné 
provést vícepráce a neprovést méněpráce, a to: 
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-  vícepráce za cenu 355 261,22 Kč bez DPH; podrobná specifikace víceprací je obsažena 
v příloze č. 1 a 3 tohoto dodatku; 

-  méněpráce v ceně  -167 213,74 Kč bez DPH; podrobná specifikace méněprací je 
obsažena v příloze č. 2 a 4 tohoto dodatku 

2.3 Důvodem pro prodloužení termínu je množství víceprací prováděných nad rámec díla 
a požadavku Města Zábřeh na pokládku asfaltového povrchu v jarních měsících roku 2017: 

3. Změny smlouvy 

3.1  Z důvodů uvedených v článku 2. tohoto dodatku se strany dohodly, že: 

a)  v článku 3. Smlouvy o dílo se bod 3.1. ruší a nahrazuje takto: 

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Předání staveniště:     05. 09. 2016 

Dokončení stavebních prací – vodohospodářská část: 19. 12. 2016 

Dílčí předání - vodohospodářská část:   20. 01. 2017 

Dokončení stavebních prací – povrchy:    30. 06. 2017 

Konečné předání díla – povrchy:      30. 06. 2017 

Místo plnění: Zábřeh, podrobněji uvedeno v projektové dokumentaci (PD).“ 

b)  v článku 2. Smlouvy o dílo se za bod 2.1. doplňuje nový bod 2.1a., který zní takto: 

„2.1a.  Dílo je dále upřesněno: 
-  v příloze č. 1 a 3 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, 

které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, 
-  v příloze č. 2 a 4 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, 

které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“ 

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto: 

„4.1 Za provedení díla dle článku 2.1. a 2.1a. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 

  Cena bez DPH DPH 21% Cena díla vč. DPH 21% 

Cena díla dle SoD 3 616 768,76 Kč 759 521,44 Kč 4 376 290,20 Kč 

Celkem vícepráce - stoky 248 188,98 Kč 52 119,68 Kč 300 308,66 Kč 

Celkem méněpráce - stoky -131 565,86 Kč -27 628,83 Kč -159 194,69 Kč 

Celkem vícepráce - odbočky 107 072,24 Kč 22 485,17 Kč 129 557,41 Kč 

Celkem méněpráce - odbočky -35 647,88 Kč -7 486,06 Kč -43 133,94 Kč 

Dodatek č. 1 188 047,48 Kč 39 489,96 Kč 227 537,44 Kč 

Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 3 804 816,24 Kč 799 011,40 Kč 4 603 827,64 Kč 

Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše 
přípustná a konečná.“  

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 



  

 3 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran. 

4.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou: 

 příloha č. 1 - specifikace víceprací - stoky 

 příloha č. 2 - specifikace méněprací – stoky 

 příloha č. 3 - specifikace víceprací - odbočky 

 příloha č. 4 - specifikace méněprací – odbočky. 
 

 
 

 V Šumperku, dne 22. 12. 2016 Ve Svitavách, dne 07. 12. 2016 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 

 
 

 

 

 ________________________ ________________________ 
 Ing. Petr Suchomel Bc. Andrej Peňák 
 předseda představenstva jednatel 
 

 


