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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700220022 

na akci: 722220111 - Přítoky Divoké Orlice, sekání upravených částí DVT a VVT 

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

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

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 

  

  

 závod Pardubice 

Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu Pardubice 

  

Zástupce pro věci technické: 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: Level.SK s.r.o. 

Adresa sídla: 150 00 Praha 5, Smíchov, Holečkova 3331\35 

Statutární orgán: Ing. Sergey Tykvinskii 

Osoba oprávněná k podpisu: xxx 

Zástupce pro věci technické: xxx 

 

IČ: 25666240 

DIČ: CZ25666240 

Bankovní spojení: xxx 

Zápis v obchodním rejstříku: Zapsán Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 59452 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 

D700220022 

 ze dne 4. 5. 2022 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 

 

I. 

 

bod 5.2 článku 5.  

 

stávající text:  

 

5.2  Maximální cena bez DPH činí: 372 321,00 Kč, slovy: tři sta sedmdesát dva tisíc tři sta dvacet jedna 

korun českých. 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

 

5.2  Maximální cena bez DPH činí: 463 537,00 Kč, slovy: čtyři sta šedesát tři tisíc pět set třicet sedm korun 

českých. 

 

Zdůvodnění změny ceny díla: 

Při přípravě návrhu výběrového řízení na akci č. 722220111, sestávající ze sekání upravených částí DVT a 

VVT na přítocích Divoké Orlice byla pro stanovení ceny použita excelová tabulka, se sumarizačním vzorcem 

pro součet ceny za jednotlivé navrhované úseky. Při zpracovávání tabulky došlo k nechtěné úpravě 

sumarizačního vzorce tak, že upravený výsledný vzorec zahrnoval do ceny díla pouze část navrhovaných 

úseků, a tudíž některé úseky nebyly do výsledné ceny zahrnuty. Z uvedeného důvodu je třeba provést nápravu 

a do výsledné ceny zahrnout veškeré navržené úseky, které jsou v předmětu díla vymezeny. Rozsah prací 

specifikován v příloze dodatku č.1. 

 

II. 

 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 

 

III. 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a podepsaná 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.  

 

IV. 

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

smluv. 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

  

  

  

  

................................................ ..................................................... 

xxx xxx 

 

Příloha: 


