
  

 
 
 
 

 

 

1/2 

Dodatek č. 1 – VHZ_2020/314 

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2020/43 

 
na stavbu “Stavební úprava vodovodu a kanalizace Gagarinova a Bratrušovská, 

Šumperk” 
 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Martinem Hoždorou, předsedou představenstva 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

a 
 

EKOZIS spol. s r. o. 

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 

IČ: 410 31 024  

DIČ: CZ41031024 

zastoupení: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem 

zapsán/a v obchodním rejstříku: vedenému u KS Ostrava oddíl C, vložka 2061 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

1. Předmět dodatku 

Smluvní strany uzavřely dne 18.3.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Stavební 
úprava vodovodu a kanalizace Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk“. 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je 
upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
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5. Cena díla a platební podmínky 
 
Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně: 

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
 

Cena díla celkem dle SoD  (bez DPH) 4 412 175,09 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 100 700,06 Kč 

Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) -425 997,80 Kč 

Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) -325 297,74 Kč  

Cena díla celkem dle dodatku č.1 (bez DPH) 4 086 877,35 Kč  

DPH 21% 858 244,24 Kč 

Cena díla celkem dle dodatku č.1 vč. DPH 21% 4 945 121,59 Kč 

 
 
V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

 

Přílohy dodatku č. 1. 

1) Rozpočet více a méně prací 

 

 

 

V Šumperku dne: 20. 10. 2020 V Zábřehu dne 30. 9. 2020 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Martin Hoždora 

 
Ing. Petr Blažek 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel 

EKOZIS spol. s r. o. 

        

                                                                                                 


