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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

(dále jen smlouva) 
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen občanský zákoník) 
 
Evidenční číslo objednatele:  D952210030 
Evidenční číslo zhotovitele:   
Číslo stavby objednatele:  119170021 + 219130012 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel  

XXX 
    XXX 
    XXX 
    XXX 
 
IČ:    70890005 
DIČ:    CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

(dále jen jako objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:    SMP CZ, a.s. 

Adresa sídla: Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 
 
Statutární orgán: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva 
 Ing. Lucie Zímová, místopředseda představenstva 
 Ing. Pavel Kameník, člen představenstva 
Osoba oprávněná k podpisu:  Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně. 
Zástupce pro věci technické: XXX 
 XXX 
  
IČ: 27195147      
DIČ: CZ27195147      
Bankovní spojení:  XXX 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9654 
(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele D952210030 na akci „MVN Vlčkovice, obnova vodního díla“ v jednotlivých článcích 
takto:  
 

Čl. 1. Smluvní strany, odst. 1.2. Zhotovitel, bod Zástupce pro věci technické 

Stávající text:  
Zástupce pro věci technické: XXX 

XXX  
XXX  

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
Zástupce pro věci technické: XXX 
 XXX 
 

 

 

Čl. 3. Předmět smlouvy: 
Předmět smlouvy se u akce č. 219130012 „MVN Vlčkovice, rekonstrukce vodního díla“ doplňuje o 
dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 
1 u následujících stavebních objektů v celkové výši 657 263,72 Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt 
Dodatečné stavební 

práce 

SO 02 Utěsnění hráze a osazení nového výpustného zařízení     625 775,63Kč 
SO 02.2 Zemní práce, vodorovné konstrukce, potrubí 211 885,09 Kč 
SO 02.3 Záporové pažení, trysková injektáž 94 280,54 Kč 
Práce spojené s vypouštěním nádrže 319 610,00 Kč 

SO 04 Rekonstrukce bezpečnostního přelivu 31 488,09 Kč 

CELKEM 657 263,72Kč 

 
Předmět smlouvy se u akce č. 219130012 „MVN Vlčkovice, rekonstrukce vodního díla“ zmenšuje o 
neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém 
listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši 49 088,61 Kč bez DPH. 
 

Stavební objekt 
Neprovedené 

stavební práce 

SO 02 Utěsnění hráze a osazení nového výpustného zařízení 49 088,61Kč 
SO 02.1 Bourací práce 8 135,78 Kč 
SO 02.2 Zemní práce, vodorovné konstrukce, potrubí 11 276,06 Kč 
SO 02.4 Betonové konstrukce a kamenné zdivo 27 116,77 Kč 
SO 02.5 Ocelové konstrukce, protlak 2 560,00 Kč 

CELKEM 49 088,61Kč 
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Čl. 5.  Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1. 

Stávající text:  
Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 5. 
2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 33 837 881,- Kč, 

slovy: třicettřimilionůosmsettřicetsedmtisícosmsetosmdesátjedna korun českých bez DPH. 
 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 5. 
2021 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních 
stran takto: 

Cena díla bez DPH dle SOD činí   33 837 881,00 Kč, 

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí  657 263,72 Kč 

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí  - 49 088,61 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí   34 446 056,11 Kč 

slovy: třicetčtyřimilionyčtyřistačtyřicetšesttisícpadesátšest korun českých 11/100 bez  DPH. 

 

Zdůvodnění změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec 
schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná 
z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty 
závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. 
Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 
a jedná se o následující práce. 
 
PRÁCE A ČINNOSTI SPOJENÉ S VYPOUŠTĚNÍM NÁDRŽE  
V rámci přípravných prací před zahájením vlastní realizace bylo v souladu s rozhodnutím o 
mimořádné manipulaci objednatelem zahájeno postupné vypouštění nádrže. V jeho průběhu však 
docházelo, vzhledem ke špatnému technickému stavu potrubí a množství nánosů, k ucpání spodních 
výpustí. Bylo učiněno několik pokusů o pročištění potrubí spodních výpustí s použitím kompresoru, 
účinnost těchto pokusů však byla postupem času nulová, vždy došlo k úplnému ucpání spodních 
výpustí. Předpoklad z projektové dokumentace, že MVN bude možné vypustit pomocí stávajících 
výpustí, se ukázal jako chybný a proto bylo přistoupeno k vypuštění nádrže pomocí čerpací 
techniky a další mechanizace. Nejdříve byla voda pomocí čerpadel z nádrže přečerpávána do toku 
v podhrází, následně za použití těžké techniky došlo k odhalení výpustního objektu, který byl pod 
vrstvou více než 1,5 m sedimentu. Výpustný objekt bylo nutno ručně dočistit a zabezpečit proti 
případným následným sesuvům sedimentů. Veškeré tyto činnosti vzhledem k technickým a 
ekonomickým možnostem objednatele nebylo možné zajistit jinak, než prostřednictvím zhotovitele. 
 
ZMĚNA  POLOHY VTOKOVÉHO OBJEKTU A ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY OBJEKTU 
Po vypuštění nádrže byl odhalen původní výpustní objekt, bylo odhaleno pevné dno nádrže a 
identifikováno nejnižší místo nádrže vlevo od stávající výpusti, tedy na opačné straně než 
předpokládala projektová dokumentace. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby pro budoucí 
bezproblémový provoz MVN byl výpustní objekt umístěn v nejhlubším místě, musí být spodní 
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výpust posunuta blíže ke středu nádrže. Při dodatečném IGP a při realizaci zemních prací však 
v tomto místě byly zastiženy neúnosné vrstvy zemin v podzákladí nového objektu, které jsou 
k založení objektu zcela nevhodné. Proto bylo nutno provést odtěžení nevhodné vrstvy a její   
nahrazení prostým betonem. Současně bylo nutno doplnit konstrukci pažení stavební jámy o další 
úroveň rozpěrného rámu. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací 
dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných 
dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.  

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210030 se nemění a zůstávají v 
platnosti. 

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
Ing. Marián Šebesta         
generální ředitel        
podepsán elektronicky        podepsán elektronicky 


