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Číslo smlouvy objednatele: 380/2019-SML Číslo smlouvy zhotovitele 1: 1119000005

DODATEK Č .  1
ke smlouvě o dílo uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

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

vložce 13565
Zastoupený:
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:

Zhotovitel 1:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (dále jen FSV ČVUT)
Sídlo: Thákurova 7, Praha 6
Zapsán: Zhotovitel 1 je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona

(zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku
Zastoupený:
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700, je plátcem DPH
Bankovní spojení:

Zhotovitel 2:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)
Sídlo: Veveří 331 / 95, 602 00 Brno
Zapsán: Zhotovitel 2 je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona

(zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.
Odpovědný zástupce:

IČO: 00216 305
DIČ: CZ 00216305, je plátcem DPH
Bankovní spojení:

Zhotovitel 3:
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav (dále jen HBÚ BC)
Sídlo: Na Sádkách 702 / 7, 370 05 České Budějovice
Zapsán: Zhotovitel 3 je součástí veřejné výzkumné instituce, která vznikla ze zákona

(zákon č. 341/2005 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku
Odpovědný zástupce:
IČO: 60077344
DIČ: CZ60077344
Bankovní spojení:

(společně „zhotovitel“)
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II. Předmět smlouvy
1. Mezi smluvními stranami byla dne 23. 1. 2019 uzavřena smlouva o dílo, jehož předmětem je

zpracování Multikriteriální analýzy hodnocení variant VD Skalička (dále jen „smlouva“).
2. Zpracování Multikriteriální analýzy hodnocení variant VD Skalička je podmíněno dokončením studie

s názvem VD Skalička – Hydrogeologická studie.
3. Zpracování studie VD Skalička – Hydrogeologická studie oproti původním předpokladům vyžaduje

provedení výrazně rozsáhlejšího rozsahu průzkumných prací, které si vyžadují delší dobu provádění.
4. Z tohoto důvodu je nezbytné zohlednit výše uvedené skutečnosti v době plnění díla.

Čl. III. smlouvy se mění a nově zní:

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

Termín zpracování multikriteriální analýzy a předložení k projednání:
do 30 dnů od dokončení studie VD Skalička – Hydrogeologická studie

Termín dokončení multikriteriální analýzy po vypořádání připomínek:
do 60 dnů od dokončení studie VD Skalička – Hydrogeologická studie

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z jednání nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a
objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli,
zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů
mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla nebo ucelené části díla i před sjednaným
termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru

smluv.
3. 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 (dále jen "zákon o registru
smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto
zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to
požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4. Všechny smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven osmi vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě každý zhotovitel.

PODPISY NÁSLEDUJÍ
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V Brně dne: V …………. dne: …………….

Za objednatele: Za zhotovitele č. 1:

...................................................... ......................................................

V …………. dne: …………….

Za zhotovitele č. 2:

......................................................

V …………. dne: …………….

Za zhotovitele č. 3:

......................................................
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