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DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo: 2020/5010/0171 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
občanský zákoník). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
      sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:   Ing. Martin Charvát, předseda představenstva 
IČO:     60108631 
DIČ:     CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:    xxxxxxxxxxxx 
telefon:     xxxxxxxxxxxx    
fax:      xxxxxxxxxxx 
e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxxx – technická náměstkyně, Mgr. xxxxxxxxxx– vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx 
             
 
2/ Zhotovitel:  MARHOLD a.s. 
sídlo/místo podnikání:  Motoristů 24, 530 06 Pardubice 
společnost je zapsána  u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 2583 
zastoupena: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva 
IČO:  15050050 
DIČ:  CZ15050050 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxxxxx   
e-mail:  xxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
  Vít Hruška, člen představenstva 
ve věcech technických je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 
                                           xxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, tel. xxxxxxxxxxxx 
  xxxxxxxxxxx, vedoucí střediska HSV, tel. xxxxxxxxxx 
 
 
Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 
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Předmětem tohoto dodatku je změna v článku „III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ a změna v článku „IV. 
CENA DÍLA“ v rámci realizace akce: „VAK Pardubice – opláštění budovy Teplého 2014 a zábradlí 
vnitřního schodiště“. 
 
Obsah těchto článků v základní smlouvě se na základě dohody smluvních stran mění takto: 

 

Článek III., bod 1 se nahrazuje tímto zněním: 

 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
Z důvodu probíhajícího zpracování požárně bezpečnostního řešení (není součástí díla zhotovitele) 
nelze dokončit stavební práce v termínu uvedeným ve smlouvě o dílo. Na základě výše popsaného 
důvodu se posouvá termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. března 2022 
 

 

Článek IV., bod 1 se upravuje tímto zněním: 
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla se upravuje na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla 
bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy. 
 

Cena celkem bez DPH dle SOD 24 776 795,87 Kč

Změnové listy (ZL1 až ZL10) bez DPH 1 589 145,88 Kč

Celková cena za zhotovení díla vč. dodatku č.1 26 365 941,75 Kč  

(slovy: dvacet šest milionů tři sta šedesát pět tisíc devět set čtyřicet jedna 75/100korun českých) 
 
Zbývající ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek 
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
 
Přílohy k dodatku č.1: Změnové listy (ZL1 až ZL10) 

 
V Pardubicích dne ……………………. V Pardubicích dne ……………………. 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Martin Charvát Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva 
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  

 


