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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo evidenční číslo objednatele D952170080 

na akci: Metuje, Náchod, odstranění nánosů, ř. km 35,920 - 36,470 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název:    Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

    500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel   

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo stavby objednatele: 119170011 

 (dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Multiaqua s.r.o. 

Adresa sídla:   Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02 

 

Statutární orgán:  Marcela Pavlíčková, jednatelka 

    Ing. Lubor Dítě, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Marcela Pavlíčková 

    Ing. Lubor Dítě    

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX   

IČ:    60113111      

DIČ:    CZ60113111    

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  

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

denční číslo objednatele D952170080 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. 3. Doba plnění díla 

Stávající text: 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31. 12. 2019 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová:   do 2. 10. 2017 

II. etapa – Výkon IČ:        do 31. 1. 2018 

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:  do 31. 12. 2021 

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích 

termínech: 

I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová:   do 2. 10. 2017 

II. etapa – Výkon IČ:        do 31. 1. 2018 

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději  do 31. 12. 2021 

Zdůvodnění změny termínu 

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že došlo k posunu 

realizace akce. 

Dodatek 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 evidenční číslo objednatele D952170080 se ne-

mění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po do-

hodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové dne …………………  V Hradci Králové dne ………………… 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


