
1 
 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OLP/2858/2021  

"Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 
 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                  

číslo účtu: 19-7964200287/0100                        

dále jen "objednatel"   

 

a  

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov   

IČO: 47116901 

DIČ: CZ47116901 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné 
moci ze dne 5. 1. 2021 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 19-1583390227/0100 

evidence: Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze  

dále jen „zhotovitel“ 
 

 
takto: 

 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. OLP/2858/2021, jejímž 
předmětem je vypracování Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na 
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Lužické Nise (dále jen „smlouva“). 

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozdělení provedení a předání díla do dvou etap 
(termínů). Zhotovitel tak bude předávat objednateli dvě části díla a teprve předáním obou 
částí je dílo řádně provedeno. Zhotovitel bude současně oprávněn fakturovat zvlášť za 
každou předanou část díla. 

 
Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy. 

2. Článek IV. odst. 1 věta první smlouvy v tomto znění: 

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy.“ 

 se nahrazuje tímto zněním 

„Zhotovitel se zavazuje předat dílo v těchto termínech: 

a) Terénní průzkum, fotodokumentace, mapové podklady a rešerše geologických 
podmínek: nejpozději do 10 měsíců od účinnosti této smlouvy, 

b) Majetkoprávní projednání, návrh technického řešení a vyjádření: nejpozději do 
23. dubna 2023.“ 

3. Článek VII. odst. 3 smlouvy v tomto znění: 

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání díla pouze za předpokladu, že podle 
článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další 
závazky vyplývající z této smlouvy.“ 

se nahrazuje tímto zněním 

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu takto: 

a) částku ve výši 222.277 Kč vč. DPH za provedení částí díla spočívajících v 
terénním průzkumu, fotodokumentaci, mapových podkladech a rešerší 
geologických podmínek po jejich předání za předpokladu, že podle článku V. 
této smlouvy jsou akceptovány objednatelem bez výhrad, 

b) částku ve výši 719 950 Kč vč. DPH po předání zbylých částí díla za 
předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou objednatelem akceptovány 
bez výhrad.“ 

4. Článek X odst. 1 a 2 smlouvy v tomto znění: 

„V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje 
se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý 
započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, počítá se smluvní 
pokuta z ceny za dílo bez DPH. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu. V případě, že 
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zhotovitel není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z ceny za dílo bez DPH.“ 

se nahrazuje tímto zněním 

„V případě, že zhotovitel nepředá dílo nebo jeho část v dohodnutý čas na dohodnutém 
místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 
DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, 
počítá se smluvní pokuta z ceny za dílo bez DPH. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla nebo jeho části ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou 
vadu. V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, počítá se smluvní pokuta z ceny za 
dílo bez DPH.“ 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
obdrží zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním ze strany objednatele v registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 
schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1132/22/RK ze dne 28. 6. 2022. 

 
 

V Liberci dne       V Praze dne    

  

 

 

 
……………………………… ………………………… 
Martin Půta                                                                  Ing. Pavel Menhard 
hejtman Libereckého kraje                                                ředitel divize 06  
                      


