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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  

 

(dále jen smlouva) 

uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952190012 

Evidenční číslo zhotovitele:   

Číslo stavby objednatele:  129190001 

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 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    HG partner s.r.o. 

Adresa sídla:   Smetanova 200, 250 82 Úvaly 

 

Statutární orgán:  Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel 

    Ing. Aleš Trnečka, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Za společnost jednají jednatelé samostatně při právních jedná-

ních, jejichž předmět má hodnotu nejvýše 800.000,- Kč (slovy: 

osm set tisíc korun českých) včetně. Jednatelé zastupují společ-

nost společně při právních jednáních, jejichž předmět má hodno-

tu více než 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých). 

Zástupce pro věci technické: XXX     

IČ:    27221253       

DIČ:    CZ27221253       

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510 

Bankovní spojení:  XXX 

 

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

objednatele D952190012 na akci „VD Vrchlice, oprava vzdušného líce hráze“ v jednotlivých 

článcích takto: 

 

Čl. 3. Doba plnění díla se rozšiřuje o odst. 3.4. 

 

Zhotovitel se zavazuje předat aktualizovanou verzi projektové dokumentace ve stupni DSJ do 

31.03.2020. 

 

Čl. 4. Cena díla  

 

Stávající text smlouvy o dílo:  

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

22.03.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí  678.000,- Kč, 

slovy: šestsetsedmdesátosmtisíc korun českých bez DPH. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

22.03.2019 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 1 ze dne 28. 01. 2020. Celková cena za 

provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH dle SOD činí  678 000,00 Kč, 

Dodatečné práce a činnosti bez DPH činí 28 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí 706 000,00 Kč 

slovy: sedmsetšesttisíc korun českých bez DPH. 

 

Zdůvodnění změny termínu plnění a změny ceny díla 

Důvodem změny je skutečnost, že objednatel vzhledem k charakteru vodního díla (z hlediska 

kategorizace TBD zařazeného do II. kategorie) zajistil stanovisko společnosti VD TBD 

k projektové dokumentaci. Závěrem tohoto stanoviska je doporučení rozdělit projektovou 

dokumentaci na 2 samostatné etapy s cílem přednostního zaměření na sanaci návodního líce 

včetně doplnění o sanaci podhledu přemostění přelivů. 

Zhotovitel vyčíslil výše popsané dodatečné práce a činnosti na celkovou částku 28 000,00 Kč 

bez DPH. Navržená cena za dodatečné práce a činnosti odpovídá svou výší rozsahu těchto 

činností a ceně obvyklé za tyto činnosti. 

 

Tento dodatek č. 1 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 č. objednatele D952190012 se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru 

smluv. 
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V Hradci Králové dne ……………… 

 

 

 

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

                  za objednatele          za zhotovitele 

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

 


