
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
 

č.   0291/F5023/20/RS (objednatele) 

č. 145 200/20 (zhotovitele) 

ze dne 17.2.2021 

na provedení stavebních prací 
 

„ÚČOV – Doplnění obtoku HČS – 1. etapa“ 

 

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112 

se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290, 

zastoupená:  dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva  

 společně  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Energie – stavební a báňská a.s.,  IČ: 451 46 802, DIČ: CZ45146802, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399, 

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 

zastoupená:   

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

PREAMBULE 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou neprovedené a 

dodatečné stavební práce, které nebyly provedeny, resp. vznikly v průběhu realizace stavebních prací. 

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské 

infrastruktury. 

 

ČLÁNEK I. 

1.  Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1 který zní: 

 „2.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce: 

- bourací práce západní stěny Hostínského kolektoru,  

- ražbu štoly severně od stěny stávajícího Hostínského kolektoru v délce 358cm 

- čerpání podzemní vody. 

 

„2.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce: 

- bourání obetonování původní propojovací stoky 1670/1430 - místo bourání průměrného 

obetonování tl.20 cm okolo stávající bourané stoky prostého betonu dle PD, bourání dle 

výsledků průběžného měření monitoringu objednatele 60cm vyzrálého ŽB, 

- úpravy v místě propoje bourané stoky DN 1600 s realizovanou 1.etapou obtoku HČS, statické 

dozajištění místa propoje stoky s obtokem, v místě propoje provedení zazdění a torkretování 

propojovací stoky 1670/1430, 

- vyřezání nahodilých štětovnic v průběhu ražby štoly a úprava roztečí rámů v průběhu ražby, 

 

 

- úprava rámů v posledním úseku ražby štoly v délce 20mb z důvodu ochrany původní ochrany 

obetonování původní stoky DN 1600, 



- úpravy trasy štoly pro obtok 1.etapy ve vazbě na kontakt s přilehlým stávajícím objektem 

nátoku na HČS tak, aby bourací práce nezasáhly do ŽB konstrukce nátoku, 

- provedení čerpací šachty pro zjištění hladiny spodní vody před zahájením vlastní ražby štoly. 

 

 

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto: 

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1  a 2.1.2 činí bez DPH       - 851 893,56 Kč  

z toho cena dle čl. 2.1.1                                                                         - 2 284 649,86 Kč 

 a cena dle čl. 2.1.2                                                                                 1 432 756,30 Kč   

    

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:  

Původní cena za dílo bez DPH     20 894 441,21 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                       - 851 893,56 Kč 

Celková cena bez DPH     20 042 547,65 Kč 

DPH 21% 

 

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 

 

 

ČLÁNEK II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

ČLÁNEK III. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.  

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran 

obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

č. 1 – Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných prací 

 

 

Za Objednatele       Za Zhotovitele 

v Praze, dne        v Praze, dne  

 

 

________________________     ______________________ 

 

 

 

________________________     ______________________ 


