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Číslo smlouvy objednatele: PM 65655/2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 1605038

DODATEK č .1  ke  smlouvě  o  d í lo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a ust. § 2586
a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský

zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):

2. Zhotovitel:
COMMODUM spol. s r.o.
Sídlo: Valašská Bystřice č.p. 225, 756 27
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C,

vložce 3318
Zastoupen: Miroslavem Zezulkou, jednatelem
IČO: 465 77 238
DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

II

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22.11.2016 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy
objednatele: PM65655/2016-504, číslo smlouvy zhotovitele: 1605038, na akci „Bratrušovský
potok, Bratrušov – optimalizace koryta toku“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Vzhledem k tomu, že dle aktuálního znění pravidel dotačního titulu nesmí být akce ukončena do
obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, dále také k tomu, že úspěšné provedení betonážních a
zdících prací na kamenném stupni na maltu cementovou je podmíněno vhodnými klimatickými
podmínkami (práce vyžadují dlouhodobé teploty nad 5 stupňů Celsia), včetně osetí travním
semenem, které není vhodné provádět v zimním období, dohodly se smluvní strany na
následujících změnách smlouvy:

V čl. III. Doba a místo plnění se odst. 1. mění a nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
.
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Termín dokončení díla a výzva k převzetí díla včetně jeho předání objednateli:
dílo bude ukončeno nejpozději do 120 kalendářních dnů, od doby doručení
rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaném Ministerstvem zemědělství, ne však dříve,
než bude rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli prokazatelně doručeno.
Objednatel, po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace, zhotovitele neprodleně
písemně o této skutečnosti informuje.

Přičemž zhotovitel se zavazuje, že do 31. 12. 2016 bude zrealizována část díla minimálně
v částce 194.000 Kč bez DPH finančního objemu akce.
Poslední faktura v minimální výši 10% celkové ceny díla, bude proplacena, až po převzetí
hotového díla bez vad a nedodělků v souladu s odst. V. Platební podmínky, bodem 7.

Čl. III. Doba a místo plnění odst. 2. se ruší. Odstavec 3 se nově označuje jako odstavec 2.

Čl. IX. Provádění díla odst. 9. se ruší. Odstavce 10 až 18 se nově označují jako odstavce
9 až 17.

V článku XIII. Smluvní pokuty se odst. 2 mění a nově zní takto
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem

v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných
písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

V čl. XIV. Odstoupení od smlouvy se v odst. 2. doplňuje nová odrážka, která zní:
- pokud nebude splněna podmínka profinancování minimální částky dle čl. III. odst. 1 této
smlouvy; o podstatné porušení však nepůjde v případě, kdy tato podmínka nebude splněna
vlivem objektivně nepředvídatelných okolností (např. klimatické podmínky).

V čl. XV. Závěrečná ustanovení se v odst. 17 ruší Příloha č. 2 – Harmonogram prací.

III.

1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky)
a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto
smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem
stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje
tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu. Dodatek se stává nedílnou součástí

Smlouvy.

V Brně dne 29.11.2016 Ve Valašské Bystřici dne 29.11.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. COMMODUM, spol. s r.o.

RNDr. Jan Hodovský Miroslav Zezulka
generální ředitel jednatel




