
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ke smlouvě o dílo č. 2111740 ze dne 30.12.2021 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Město Benešov 
sídlo:   Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
IČO:                               00231401 
DIČ:   CZ00231401 
zastoupený:   Ing. Jaroslav Hlavnička, starostou města 
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   320035309/0800   
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
se sídlem:    Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
zastoupený:   Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06 
IČO:                  471 16 901 
DIČ:    CZ47116901 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:                19-1583390227/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
II. 

Účel dodatku a důvody jeho uzavření 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 30.12.2021 smlouvu o dílo č. 2111740 (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem bylo zhotovení díla označeného jako "Rekonstrukce a odbahnění Černoleského 
rybníka – projektová dokumentace". Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
malého rozsahu, nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní 
strany ve Smlouvě současně ujednaly, že ujednání smlouvy mohou být měněna pouze na základě 
dodatku ke Smlouvě. 

2) V průběhu provádění díla došlo k prodlením, která znemožnila dodržení stanovených termínů 
z následujících důvodů: 

 K provedení inženýrskogeologického průzkumu nebylo možné přikročit v období zimní údržby  
a zároveň je nutné zcela uzavřít komunikaci III/1101. Zároveň lhůty od poptávky k realizaci 
vrtných prací jsou nyní až 4 měsíce. A uzavření komunikace je vázáno správními lhůtami 
dotčených úřadů. 

• Biologický průzkum lokality probíhá do konce června, jelikož je nutné podchytit především jarní 
období s hnízděním ptáků a rozmnožováním obojživelníků. 

• Nebylo vyjasněné zadání rekonstrukce Černoleského rybníka ve věci rozměrů koruny hráze  
a směrového řešení osy hráze. 



3) Smluvní strany sjednávají, že Změna doby díla je součástí Předmětu díla zhotoveného na základě 
Smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré nároky, které pro 
něj ze Smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných vad a záruční doby. 
 

III. 
Změny ustanovení Smlouvy 

Doba a místo plnění 
 
1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 Smlouvy se mění tak, 

že nově zní: 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází: 

2.1 Fáze první - A Zajištění průzkumů a podkladů 
 A.1 Inženýrsko-geologický průzkum - do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, 

2.2 Fáze druhá – B Projektová dokumentace – do 8 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

2.3 Fáze třetí – C Inženýrská činnost za účelem povolení stavby - do 10 měsíců od nabytí účinnosti 
      smlouvy o dílo 

2.4 Fáze čtvrtá – D Vydání společného rozhodnutí do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 
    

 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů 
smluvních stran.  

2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek musí být zveřejněn dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, a prohlašují, že souhlasí s jeho zveřejněním v jeho plném znění a že dodatek 
neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem zveřejnění. Zveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel. 

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy. 

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Benešově dne:                                                   V Praze dne:  

 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička                  Ing. Pavel Menhard 
starosta města      ředitel divize 06   
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