
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo  

č. USD1950022 (objednatele) 

na provedení díla pod zakázkovým označením  

PO16009 Oprava stavební části objektů štolového přivaděče 

(1) Úpravna vody Želivka, a.s. 
se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,   
IČO: 26496224 
DIČ: CZ26496224 
bankovní spojení: XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437 
(dále jen „Objednatel“), 
 

zastoupena na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019:  
 

   Želivská provozní a.s. 
se sídlem: K Horkám 16/23, Praha 10 – Hostivař, PSČ 102 00 
IČO: 29131804 
DIČ: CZ29131804 
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19766 
jednající: XXXX XXXXX XXXXXXX generální ředitel, na základě plné moci ze dne 7. 6. 2019 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX  X 
a 
 

(2)  Dolnokralovická stavební s.r.o. 

IČO:  270 64 905  
DIČ:  CZ27064905 
se sídlem:  Školní 17, 257 68 Dolní Kralovice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93685 
bankovní spojení:  XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXXXXXX 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Jaroslav Zahálka, jednatel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále také jen „Zhotovitel“), 

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní 

strana“ mezi sebou dne 15. 7. 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše 

uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) ke které uzavírají dodatek následujícího znění: 

 

I. Předmět dodatku 

1. Dohodou smluvních stran se v článku 2. PŘEDMĚT SMLOUVY nahrazuje bod 2.1. novým 
zněním takto: 

Předmětem této Smlouvy o Dílo je provedení stavebních prací specifikovaných ve Výzvě pod 
označením „PO16009 Oprava stavební části objektů štolového přivaděče“ a (dále jen „Dílo“). 
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V rámci Díla budou za podmínek Smlouvy o Dílo provedeny veškeré činnosti a dodávky potřebné 
ke zhotovení Díla. Bližší specifikace předmětu Díla jsou obsaženy v projektová dokumentaci 
„Oprava stavební části objektů štolového přivaděče“ zpracovaná společností Skloprojekt spol. s 
r.o. – Sokolovská 27, 186 00 Praha 8 (příloha č. 1 Výzvy) a v Oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 3 této Smlouvy a Dílo) a soupisem méněprací 
(příloha č. 2 tohoto dodatku) 

 
 

2. Dohodou smluvních stran se v článku 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ nahrazuje bod 3.3. novým 
zněním takto: 

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je 
přílohou č. 4 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“), nejpozději však do 31. 12. 2020, v 
opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním 
protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma 
Smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, 
kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením 
Protokolu o předání a převzetí Díla nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek 
a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů. 
 
 
3. Dohodou smluvních stran se v článku 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA nahrazuje bod 5.1. 

novým zněním takto: 
Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla činí: 5 156 615,35 Kč bez DPH (slovy: pět milionů jedno 
sto padesát šest tisíc šest set patnáct korun českých třicet pět haléřů bez DPH), a to za řádně a 
včas provedené dílo v souladu s touto Smlouvou. Ke konečné ceně bude připočtena DPH dle 
platných zákonů. Objednatel se zavazuje dílo uhradit dle níže uvedeného. 
 
 
4. Dohodou smluvních stran se v článku 6. ZÁRUKA ZA JAKOST nahrazuje bod 6.1. novým 

zněním takto: 
Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. Občanského zákoníku 
Objednateli záruku za jakost Díla spočívající v tom, že Dílo, jakož i jeho veškeré jeho části i 
jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití k 
obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto Smlouvou o Dílo, příslušnými právními 
předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální záruční doba u všech montážních prací 
a stavebních prací pro Objednatele, je vždy nejméně 60 měsíců. Záruční doba u všech případných 
Technologických zařízení nemůže být kratší než záruční doby poskytovaná jejich výrobcem, u 
všech dodávek Technologických zařízení je však vždy minimálně 24 měsíců od data předání a 
převzetí příslušného Díla. 
Po dobu záruky montážních a stavebních prací (60 měsíců), bude prováděna pravidelná roční 
kontrola střešního pláště jednotlivých objektů provedeného z materiálu mPVC DEKPLAN 76 – 
tl.1,5mm a zjištěná poškození budou neprodleně na náklady zhotovitele odstraněna. Z 
provedené roční kontroly bude pořízen zápis zjištěného stavu, který bude poskytnut objednateli. 
Zhotovitel poskytuje záruční dobu 10-ti let na střešní krytinu mPVC DEKPLAN 76 – tl.1,5mm. 
 

 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
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XXXXXXXX XXXXXXXX XX X X XXXX XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX X X XXXXXX XXXXXXXXXX 
 
 
 

Za Objednatele:  
 

Za Zhotovitele: 

V Praze dne 5. 12. 2019 
 

V Dolních Kralovicích dne …………………….. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………... 

XXXX XXXXX XXXXXX 
 

………………………………………………………………… 

Jaroslav Zahálka 

generální ředitel 
 

jednatel společnosti 

Želivská provozní a.s. 
 

Dolnokralovická stavební s.r.o. 

z plné moci za Úpravna vody Želivka, a.s. 
  

 


