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Dodatek č. 3 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:  D952180025 
Evidenční číslo zhotovitele:  2018 – MT - 24 
Číslo stavby objednatele:  229160027 

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 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

XXX 
    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:    MADOS MT s.r.o. 

Adresa sídla:   Lupenice 51, Kostelec nad Orlicí, PSČ 517 41 
Statutární orgán:  Ing. Ivo Muthsam, jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Ivo Muthsam, jednatel 
Zástupce pro věci technické: XXX 
     
IČ:    25297899       
DIČ:    CZ25297899       
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982 
Bankovní spojení:  XXX 
 
(dále jen zhotovitel) 
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Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výbě-
rového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo č. objednatele D952180025, č. zhotovitele 2018 – MT - 24 na akci „Divoká Orlice, Žam-
berk, protipovodňová ochrana“ v jednotlivých článcích takto: 
 

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.  

 

Stávající text dodatku č. 1:  

Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 06. 2020 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Termín dokončení díla je: do 30. 06. 2020 vyjma objektů T2 Tabulový uzávěr, část N2 ná-
břežní zeď, objekt P3 provozní přístup a část VON vedlejší a ostatní náklady. U těchto ob-
jektů je termín dokončení: nejpozději do 120 dnů od písemného pokynu objednatele k za-

hájení prací. 

 

Zdůvodnění změny termínu  

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že objekt SO T2 Tabulový uzávěr, část  N2 
nábřežní zdi a v návaznosti na zajištění přístupu objekt P3 provozní přístup a část VON vedlejší 
a ostatní náklady (dokladová část, odstranění přístupové komunikace - provizorní brod a rozší-
ření bermy) nelze v termínu do 30. 06. 2020 dokončit. Důvodem nemožnosti dokončení těchto 
objektů jsou komplikovaná a časově náročná jednání s vlastníkem dotčených pozemků. Po za-
hájení realizace objektu SO T2 Tabulový uzávěr v 09/2019 byl zjištěn havarijní stav stávajících 
opěrných zdí, proto byly práce na tomto objektu zhotovitelem přerušeny a projektant byl vy-
zván k návrhu nového technického řešení. Výsledný návrh technického řešení po předchozích 
projednáních byl vlastníkovi oficiálně představen dne 06. 01. 2020, dne 25. 02. 2020 udělil 
vlastník souhlas s parametry a tvarem tabulového uzávěru, nikoliv však s projektovou doku-
mentací. Následně probíhala další jednání k získání souhlasu pro účely územního a stavebního 
řízení. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR nebylo možno osobně danou proble-
matiku projednat, projednávání probíhalo pouze formou mailových zpráv či telefonických ho-
vorů. Účinný souhlas s projektovou dokumentací pro územní, vodoprávní a stavební řízení byl 
vlastníkem udělen 29. 04. 2020. Vlastní realizace těchto objektů je podmíněna vydáním pří-
slušných pravomocných povolení (územní rozhodnutí a následně stavební povolení) místně pří-
slušnými orgány státní správy (stavební úřad, vodoprávní úřad). 

Objekty SO T2 Tabulový uzávěr a část N2 nábřežní zdi zhotovitel stavebně dokončí za 90 dnů 
od písemného pokynu objednatele k zahájení těchto prací, a to po vydání pravomocného sta-
vebního povolení na realizaci těchto objektů. Do 30 dnů od fyzického dokončení objektů T2 
Tabulový uzávěr a část N2 nábřežní zdi zhotovitel odstraní provizorní sjezd a provizorní brod 
(odstranění lze provést až po dokončení stavebních prací) a dokompletuje dokladovou část tý-
kající se objektů SO T2 Tabulový uzávěr, část  N2 nábřežní zdi, objekt P3 provozní přístup a 
odstranění přístupové komunikace (provizorní brod a rozšíření bermy).   

Zhotovitel v termínu do 30. 06. 2020 kompletně dokončí dílo vyjma shora uvedených objektů, 
dokončené části díla budou plně funkční. 

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve 
zjištěny. 
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Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifiká-
tech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180083 ve znění dodatku č. 1 a 
dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
Ing. Marián Šebesta      jméno oprávněné osoby  
  generální ředitel                    funkce 
podepsán elektronicky         podepsán elektronicky 

 


