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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:  D952210064 
Evidenční číslo zhotovitele:  06-O-914-11969/21 
Číslo stavby objednatele:  229050002 

1. Smluvní strany 

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

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: 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:    Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Adresa sídla:   Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 
 
Statutární orgán:  Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 
    Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva 
    Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 
    Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 
    Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 
Osoba oprávněná k podpisu:  Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 

Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společ-
nosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci. 

 XXX  
Zástupce pro věci technické: XXX     
IČ:    47116901       
DIČ:    CZ47116901       
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930 
  
(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
objednatele D952210064, č. zhotovitele 06-O-914-11969/21 na akci „Chrudimka, Chrudim, 

zvýšení ochrany města rekonstrukcí koryta a hrázemi - studie proveditelnosti“ v jednotlivých 
článcích takto: 
 

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2. 

Stávající text: 
Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 12 měsíců od nabytí 

účinnosti této smlouvy 
 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 28. 02. 2023. 

 

Čl. 4. Cena díla  

Stávající text:  
Celková cena za provedení 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 
11. 11. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí  319 900,- Kč, 

slovy: třistadevatenácttisícdevětset korun českých bez DPH. 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za provedení 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 
11. 11. 2021 a cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 26. 04. 2022 na rozšíření předmětu díla. 
Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH dle SOD činí  319 900,00 Kč, 

Dodatečné činnosti bez DPH činí          73 977,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH činí          393 877,00 Kč 

slovy: třistadevadesáttřitisíceosmsetsedmdesátsedm korun českých bez DPH. 

 

Zdůvodnění změny termínu plnění a změny ceny díla 

Důvodem změny ceny díla a změny termínu plnění je skutečnost, že po projednání konceptu 
studie proveditelnosti za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a města Chrudim, na kterém 
se mimo jiné probírala i problematika rozsahu území, které dle smlouvy o dílo je předmětem 
posouzení v rámci zpracování studie proveditelnosti, vzneslo město Chrudim žádost o rozší-
ření rozsahu řešeného území o stávající zástavbu řadovými a rodinnými domy a rozvojové 
plochy v lokalitě Píšťovy, ř. km 23,500 – 24,425. 
 

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

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran. 
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Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210064, č. zhotovitele 06-O-
914-11969/21se 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. Petr Martínek        
investiční ředitel        
podepsán elektronicky       podepsán elektronicky 

 

 


