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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo  

 

I. Smluvní strany: 

1. Objednatel : 
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27  Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
týká se:  
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram  
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
                   č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Fakturační a korespondenční adresa: 
 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01  Příbram 
 
2. Zhotovitel: 
DEKONTA, a.s. 
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 

Zapsaný v OR vedený městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280 
IČO: 25006096 DIČ: CZ25006096 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva 
 
Ve vzájemném styku kromě zástupců výše uvedených jsou při operativním technickém řízení 
činnosti, při realizaci předmětu dohody, při odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro fakturaci, 
při potvrzování zápisů o předání a převzetí plnění předmětu dohody nebo jeho části zmocněni 
jednat: 
za zhotovitele: 
 
za objednatele: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  ke smlouvě o dílo  

(dále jen „dodatek“) 
  

II. Úvodní ustanovení: 

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo 
ze dne 4. 6. 2020, uzavřené na základě nabídky veřejné zakázky „Sanace lomu Hájek Pasivní 
remediační systém čištění důlních vod (5. etapa zakázky)“, evidenční číslo ve Věstníku 
veřejných zakázek Z2020-019890 a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). 
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III. Předmět dodatku: 

1. Předmětem dodatku jsou práce, které spočívají ve vicepracích a méněpracích, které vznikly při 
realizaci na stavebních objektech SO 02 Aerobní mokřadní systém A a SO 03 Remediační PRB 
systém B, které nebylo možné předpokládat. 
Tyto vícepráce byly způsobeny nedostatečnou nosností podloží, kde budou vystavěny objekty 
SO 02 a SO 03. Jedná se zejména o zemní výkopové práce spojené s přesunem zeminy a 
navýšení mocnosti podložní vrstvy, která je tvořena kamenivem. Zároveň došlo k záměně 
těsnícího a bednícího křížového profilu ABS 200 za těsnící křížový plech ASS. 

 
2. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle čl. III odst. 1 tohoto 

dodatku č. 1. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy mění tak, že se navyšuje o vícepráce a 
zároveň zužuje o méněpráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 1 tohoto čl. a ve 
změnových listech č. 1 – č. 6, které tvoří přílohy č. 1 - Změnové listy  tohoto dodatku. 
V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla. 

IV. Cena za dílo: 

1. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo (bez DPH):       17 437 611,29 Kč. 
     Cena sjednaných víceprací dle dodatků č. 1 – č. 6 (bez DPH):            1 035 297,12 Kč 

Cena sjednaných méněprací dle dodatku č. 6 (bez DPH):                     44 000,00 Kč 
2. Cena za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo činí nově: 

Cena díla celkem (bez DPH): 18 428 908,41 Kč   
 

V. Závěrečná ujednání: 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.  
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, které mají platnost originálu, přičemž 

objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
4. Zhotovitel a objednatel výslovně prohlašují a svými podpisy stvrzují, že jim nejsou známy žádné 

okolnosti, které by jim bránily v uzavření tohoto dodatku, že si jej řádně přečetli a po jeho přečtení 
potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a 
svobodné vůli, a že dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání.  

 
Příloha: 

Příloha č.1 - Změnové listy č. 1 – č. 6 

 

V Příbrami dne  21.12.2020 V Praze dne 21.12.2020 

 
 
 
 
 
 ......................................................... ......................................................... 
 Za objednatele Za zhotovitele 
 Ing. Zbyněk Skála  Ing. Jan Vaněk 
       vedoucí o. z. Správa uranových ložisek člen představenstva 


