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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 

na akci: Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část 
 

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 
 

IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 
Číslo stavby objednatele: 229160029 

 (dále jen jako objednatel) 

 
1.2. Zhotovitel: 

Název:    Společnost Třebovka HT + OHL 
 
Vedoucí společník 
Název:    HOCHTIEF CZ a. s. 
Adresa sídla:   Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00 
 
Statutární orgán:  Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva   
    Jörg Mathew, člen představenstva 

 

Zástupce pro věci technické: XXX 
 
IČ:     46678468  
DIČ:     CZ46678468  
Bankovní spojení:  XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 6229 
 
 
Druhý společník 
Název:    OHL ŽS, a.s. 
Adresa sídla:   Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
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Statutární orgán:  Juan Antonio Felices Romo, předseda představenstva 
    Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva 
    Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 
    Mgr. Daniela Musilová, člen představenstva 
      Jiří Procházka, MBA, člen představenstva 

Osoba oprávněná k podpisu: XXX  
 
IČ:     46342796  
DIČ:     CZ46342796  
Bankovní spojení:  XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B vložka 695 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele S00083/INV/2018/004 v jednotlivých 
článcích takto: 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech 
č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v celkové výši 11 091 856,33 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

Změnový list č. 1 SO 02-11 Přeložky vodovodů č. 02, 03, 04, 05 a 10 1 218 130,86 Kč 
Změnový list č. 2 SO 01-06, SO 02-03-9-1, SO 02-15, SO 03-15-1 413 703,77 Kč  

Změnový list č. 3 
SO-02-01-1, SO-02-01-5, SO-02-03-12,  
SO-02-07-13, SO-02-16-3, SO-02-10-5 

1 274 976,97 Kč  

Změnový list č. 4 
SO 02-02-7, SO 02-02-8, SO 02-02-12, SO 02-02-15, 
SO 03-02-3, SO 03-02-4, SO 03-02-12-1, SO 02-03,  
SO 03-03 

8 185 044,73 Kč  

 CELKEM: 11 091 856,33 Kč 

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových 
listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 v celkové výši - 12 225 631,32 Kč bez DPH. 

Změnový list  Stavební objekt 
Nerealizované 

stavební práce 

Změnový list č. 1 SO 02-11 Přeložky vodovodů č. 02, 03, 04, 05 a 10 -1 000 444,29 Kč 
Změnový list č. 2 SO 01-06, SO 02-03-9-1, SO 02-15, SO 03-15-1 -239 414,31 Kč 

Změnový list č. 3 
SO-02-01-1, SO-02-01-5, SO-02-03-12,  
SO-02-07-13, SO-02-16-3, SO-02-10-5 -1 109 409,04 Kč 

Změnový list č. 4 
SO 02-02-7, SO 02-02-8, SO 02-02-12, SO 02-02-15, 
SO 03-02-3, SO 03-02-4, SO 03-02-12-1, SO 02-03,  
SO 03-03 

-9 876 363,68 Kč 

 CELKEM: -12 225 631,32 Kč 

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

Stávající text:  
5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 09. 11. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran 
takto:  
Celková cena bez DPH činí 443 414 722,59 Kč, 
slovy: čtyřistačtyřicettřimilionůčtyřistačtrnácttisícsedmsetdvacetdva korun českých 
padesátdevět haléřů bez DPH. 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 
a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele 
ze dne 09. 11. 2018 a změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4. Celková cena za provedené dílo je 
stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením dodatku č. 1 činila 
443 414 722,59 Kč, 
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slovy: čtyřistačtyřicettřimilionůčtyřistačtrnácttisícsedmsetdvacetdva korun českých 
padesátdevět haléřů bez DPH 

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 11 091 856,33 Kč bez DPH, 

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši -12 225 631,32 Kč bez DPH, 

Celková cena díla bez DPH činí 442 280 947,60 Kč, 

slovy: čtyřistačtyřicetdvamilionůdvěstěosmdesáttisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých 
šedesát haléřů bez DPH. 

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní 
hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném 
znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i  nerealizované stavební práce s oceněním 
dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. 
Jedná se pak o následující změny a práce: 

Změnový list č. 1 řeší přeložky vodovodu v obci Rybník. Podrobný popis změny a příčina, resp. 
důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1. 

Změnový list č. 2 řeší úpravu elektro přípojky BÖHM PLAST-TECHNIK, změnu 
protipovodňové zdi PB č. 2, demolici objektu č.p. 3 a náhradu mobilního hrazení. Podrobný 
popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2. 

Změnový list č. 3 řeší výměna kanalizačních poklopů za vodotěsné, snížení a zabezpečení 
kanalizační šachty, přeložení kanalizační šachty a části kanalizace a změnu konstrukce 
protipovodňové zdi PB č. 5. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny jsou 
uvedeny ve změnovém listu č. 3. 

Změnový list č. 4 řeší náhradu štětovnic za záporové pažení, odpočet ploch strukturovaných 
povrchů vytvořených matricemi spolu s bedněním, zabezpečení pražcové zdi u čp. 105 
a zabezpečení opěrné zdi u čp. 176. Podrobný popis změny a příčina, resp. důvod vzniku změny 
jsou uvedeny ve změnovém listu č. 4. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952180085, ev. č. zhotovitele 
S00083/INV/2018/004 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží 
zhotovitel a dvě objednatel.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě 
o celém jeho obsahu, 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 


