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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. D600220016 ze dne 8. 4. 2022 

na akci: VD Sojovice, rekonstrukce provizorního hrazení segmentu 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

 

Účastníci smlouvy: 

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 

 

 závod Jablonec nad Nisou 

Adresa závodu: Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Osoba oprávněná k podpisu: XXX 

Zástupce pro věci technické:  XXX  

 XXX  

IČ:  70890005 

DIČ:  CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

 

 (dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2 Zhotovitel:  

Zhotovitel:  

Název:   JaP-Jacina, s.r.o. 

Adresa sídla:   Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště 

Statutární orgán:   Petr Jacina, jednatel společnosti 

Osoba oprávněná k podpisu:    XXX 

Zástupce pro věci technické: XXX 

IČ:    25655108 

DIČ:    CZ25655108 

Obchodní rejstřík:   Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 58497 

Bankovní spojení:  51-6874310277/0100 

 

 

 

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  

 

 

 

 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 

číslo D600220016 ze dne 8. 4. 2022 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 

 

bod 4.3 článku 4. 

 

stávající text: 

4.3  Termín dokončení díla je: nejpozději do 29.7.2022 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

4.3  Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 9. 2022 

 

Zdůvodnění změny dílčího plnění:  

 

Při zahájení realizace dne 19.5.2022 a průzkumu povrchu drážek a dosedacího prahu potápěči 

(montáž 1. etapa) bylo zjištěno, že se v prostoru dosedacího prahu hradidlového dílce a v prostoru 

plánovaného ukotvení opěrných sloupků nacházejí ve dně dvě vymleté kaverny a jedna podélná 

rýha ve směru toku. Kaverny mají přibližně 50cm průměr a jsou cca 25cm hluboké. Rýha je 20 

cm dlouhá a 4cm široká a 4cm hluboká. Při tomto zjištění byla pozastavena výroba provizorního 

hrazení a bylo nutné aktualizovat výrobně technické výkresy, včetně statického posouzení upra-

veného řešení. Z tohoto důvodu vznikla časová prodleva pro zadání konstrukce do výroby a nedo-

statečný čas zrealizovat dílo dle SoD „ nejpozději do 29.7.2022 “. 

 

II. 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 

III. 

 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě  o dílo č. D600220016 je vyhotoven v elektronické formě ve for-

mátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založe-

nými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické 

formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

 

IV. 

 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

………………………… ………………………… 

          XXX              XXX 

ředitel závodu                                                                         obchodní ředitel 
elektronický podpis  elektronický podpis 


