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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 14152 (N 79/14)       (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Přístaviště Poděbrady 

číslo projektu 521 553 0012 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM   

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatkůč.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů – ředitel 

Peněžní ústav:        Česká národní banka, pobočka Praha 

Číslo účtu:          2006-8322071/0710 

IČ:               67981801 

a 

ZHOTOVITELEM   

AQUATIS a.s. 

Sídlo:             Botanická 834/56, 602 00 Brno 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775 
Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel 

IČ:               46347526 

DIČ:              CZ46347526 

Peněžní ústav:        UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s. 

Číslo účtu:           

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 14152 (N 79/14) (evidenční 
číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 30.01.2015, DODATKU 
č.2 ze dne 16.03.2015 a DODATKU č.3 ze dne 26.08.2015 se upravuje takto: 

Na základě pozastavených prací související se zajištěním majetkoprávního vypořádání 
k pozemkům potřebným ke stavbě se smlouva se mění: 

1) V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text: 

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na 
svůj náklad a na své nebezpečí od 30.04.2014, po celou dobu realizace 

stavby, nejpozději však do 31.12.2016.“   
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  a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na 
svůj náklad a na své nebezpečí od 30.04.2014, po celou dobu realizace 

stavby, nejpozději však do 30.06.2019.“ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/036/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. 14152 (N 79/14) (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.04.2014 ve 
znění DODATKU č.1 ze dne 30.01.2015, DODATKU č.2 ze dne 16.03.2015 a DODATKU č.3 ze dne 
26.08.2015 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu 
obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.  

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle 
OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od 
správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

V Praze dne …………… 2016                V Brně dne ………….. 2016 

Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE  ............................................. 

             Ing. Lubomír Fojtů                   Ing. Pavel Kutálek     
                   ředitel                               předseda představenstva 

 

                        
                  
          

 

Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………  




