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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

„ČOV ČB – modernizace technologie – zpracování PD; 2019“ 

 

číslo smlouvy objednatele: 2020000520 

číslo smlouvy zhotovitele: 2020 16 1282 190 

číslo veřejné zakázky: 19218 

 

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐ 

spolufinancováno z ESI fondu: ☐  

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

 název: statutární město České Budějovice 

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 

zastoupený: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora 

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru 

IČO: 002 44 732 

DIČ: CZ 002 44 732   

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 4209522/0800 

kontaktní údaje: tel.: 386 802 208 

 e-mail: ruzickoval@c-budejovice.cz 

 ID: kjgb4yx 

 

2. Zhotovitel: 

název: EKOEKO s.r.o. 

sídlo: Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8379 

zastoupený: Ing. Josef Smažík, jednatel 
ve věcech technických: Ing. Vlastimil Hrubý 

IČO: 251 84 750 

DIČ: CZ 251 84 750 

bankovní spojení:      

číslo účtu:  

kontaktní údaje:       

   

   

 

II. Předmět dodatku 

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 1. 4. 2020. Smlouva o dílo nadále 
v tomto dodatku označována jako „smlouva“. 

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒ 

3. Předmět dodatku spočívá ve změně: 
 předmětu díla  ☒ 
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 ceny díla  ☒ 

 doby plnění  ☒ 

4. Důvody změny závazku: 

V průběhu provádění díla se ukázalo jako nutné řešit i věci nad rámec původního zadání, když tyto 
věci jsou neodkladné a od předmětu díla neoddělitelné, resp. jejich případné oddělení by mělo za 
následek nepříznivé ekonomické dopady na objednatele a riziko velkého množství kolizí mezi 
jednotlivými blíže nekoordinovanými projektovými dokumentace. Objednatel by se tak vystavoval 
riziku zvýšených finančních i časových nároků na realizaci samotného projektovaného díla. Rozsah 
prací nad rámec původního zadání byl řádně konzultován a schválen na jednáních mezi objednatelem 
a zhotovitelem. Nejdůležitějšími položkami jsou zejména výměna rozvaděče DT 02-usazovací 
nádrže a DT 06-zahuštění kalu. 
Tyto skutečnosti mají dopad do předmětu díla, doby jeho provedení i ceny. 

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v: 
 § 222 odst. 3 ZZVZ ☒ 

 § 222 odst. 4 ZZVZ  ☒ 

 § 222 odst. 5 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 6 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 7 ZZVZ  ☐ 

 § 222 odst. 10 ZZVZ ☐ 

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných 
i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. III a čl. IV 
odst. 1 smlouvy. 

Nově výše uvedené články a odstavce smlouvy zní: 
 

III. Doba plnění 
1. Zahájení prací na díle:  do 15 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 
2. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro etapy 1 a 2 objednateli a provozovateli veřejného 
vodovodu k připomínkování:   do 216 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 
3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro etapy 3 a 4 objednateli a provozovateli veřejného 
vodovodu k připomínkování:   do 150 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 
4. Zapracování připomínek objednatele a provozovatele veřejného vodovodu a předání finální 
projektové dokumentace pro příslušnou etapu objednateli:  
   do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek 

objednatele a provozovatele veřejného vodovodu 
k příslušné etapě. 

4. Projednání s vodoprávním úřadem: do 30 kalendářních dnů od odevzdání finální verze 
projektové dokumentace pro příslušnou etapu. 

 

IV. Cena díla 

1. Cena za provedení díla (bez výkonu autorského dozoru) činí  1.510.000 Kč bez DPH, z čehož: 
a. za provedení PD pro 1. etapu – zahušťování kalu:  552.500 Kč bez DPH 

b. za provedení PD pro 2. etapu – čerpání primárního kalu:  309.000 Kč bez DPH 

c. za provedení PD pro 3. etapu – mechanické česle (hrubé předčištění):  318.500 Kč bez DPH 

d. za provedení PD pro 4. etapu – míchání kalu v uskladňovacích nádržích:  290.000 Kč bez DPH 

e. za získání stanoviska vodoprávního úřadu pro všechny etapy:  40.000 Kč bez DPH 
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7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn ve vazbě na 
ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační 
charakter. 

Název Cena bez DPH 

Smlouva o dílo 1.375.000,00 Kč 

Dodatek č. 1 135.000,00 Kč 

Změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ 

(rozšíření původní ceny) 135.000,00 Kč 

Celková cena, vč. změny dle dodatků 1.510.000,00 Kč 

 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 20. 7. 2020, č. 849/2020.  

 

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Petr Holický, náměstek primátora           Ing. Josef Smažík, jednatel  
statutární město České Budějovice EKOEKO s.r.o. 

 


