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DODATEK Č. 1 KE SMLOUĚ 

na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor 

 
č. zhotovitele 2019 13/1709 10 

I. 
Smluvní strany 

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 999 
zastoupena: Ing. Aleš Vavřička – ředitel společnosti a místopředseda představenstva  
 
Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního 
oddělení 
 
(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“) 
 
a 
 
2. EKOEKO s.r.o. 

Se sídlem: České Budějovice, Senovážné náměstí 1, PSČ 370 01   
Zastoupena: Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti 
IČ:  25184750     
DIČ:  CZ25184750      
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice    
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)  
 
 

Na základě požadavku objednavatele se rozšiřuje rozsah úprav stávající elektrické výstroje 
ČOV Chvaletice, řešený projektovou dokumentací v rámci předmětu díla podle této smlouvy. 

Po vzájemné dohodě obou stran bude rozšířený rozsah díla obsahem samostatné projektové 
dokumentace pro provádění stavby s názvem „ČOV Chvaletice - úpravy systému napájení 
elektrickou energií“. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se stanovuje rozsah, cena a termín 
vypracování této samostatné dokumentace. Výchozím podkladem je nabídka zhotovitele č. 
113/2019 ze dne 25. 9. 2019, rozšířená o dodatečný rozsah projekčních prací, spojených se 
změnami technického řešení stavby nad rámec původní smlouvy. 
 

Smlouva se mění: 

doplněním nového odstavce v článku II. 
Základní ustanovení 

5a. Účelem smlouvy je rovněž zpracování samostatné dílčí části projektové dokumentace 
stavby s názvem  „ČOV Chvaletice – úpravy systému napájení elektrickou energií“.  
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doplněním nového odstavce v článku III. 
Předmět plnění 

1a. Předmětem smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace je rovněž zajištění 
projekční činnosti za účelem zpracování samostatné dílčí části projektu pro provádění 
stavby (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.) včetně 
výkonu autorského dozoru nad realizací stavby s názvem „ČOV Chvaletice – úpravy 
systému napájení elektrickou energií“. 

 

doplněním nového odstavce v článku IV. 
Doba a místo plnění 

1a. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílčí část díla podle čl. II. odstavec 5a 
této smlouvy nejpozději do 30. 4. 2020 v pracovní verzi, finální verzi nejpozději do 3 
týdnů od obdržení připomínek 

 
doplněním a změnou v článku VII. 

Cena díla 

1. Celková cena díla dle smlouvy se člení na tři části dle vykonávaných činností: 
- Projekční práce (článek VII. odst. 2 této smlouvy) 
- Projekční práce (článek VII. odst. 2a této smlouvy) 
- Autorský dozor (článek XIV. a) této smlouvy) 

 

Celková cena díla bez DPH 927.500,- Kč + DPH v zákonné výši 
 

2. Cena díla za projektovou dokumentaci a položkový rozpočet (Projekční práce) stavby 
s názvem „ČOV Chvaletice – úpravy strojní části a ASŘ“ byla stanovena dohodou 
smluvních stran a činí: 

Cena díla bez DPH  780.000, - Kč + DPH v zákonné výši 

 

2a. Cena díla za samostatnou dílčí část projektové dokumentace s položkovým rozpočtem 
(Projekční práce) stavby s názvem „ČOV Chvaletice – úpravy systému napájení 
elektrickou energií“ byla stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena díla bez DPH  75.000, - Kč + DPH v zákonné výši 

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

 
Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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V Pardubicích dne:   v Českých Budějovicích dne:  

 

 

 

 

 

za objednatele 
Ing. Aleš Vavřička 

ředitel společnosti a místopředseda 
představenstva 

 

za zhotovitele  
Ing. Josef Smažík 

jednatel společnosti 
 

 


