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Číslo smlouvy objednatele:  164/2022 – SML – D1                      Číslo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č .1  
KE SMLOUVĚ  O DÍLO č .  164/2022-SML

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Základní ustanovení
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX XXX XXX XXX

        
a

        
2. Zhotovitel:

NATRIX VZ, s.r.o.
Sídlo: Řádky 328 696 02 Ratíškovice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, 

vložce 51299
Zastoupený: Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem společnosti
IČO: 27678695
DIČ: CZ27678695
Bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín
Číslo účtu: 519 987 6001 / 5500
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Ing. Antonín Žídek
Tel:                          XXX XXX XXX XXX
Email:                       XX XXX XXX XXX

Společně také jen jako „smluvní strany“

3. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 164/2022-SML uzavřené na 
realizaci zakázky „Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a 
stupňů, odstranění nánosů“

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 8. 2. 2022 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 
164/2022-SML, (dále jen „smlouva o dílo”), jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací pro 
veřejnou zakázku „Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a 
stupňů, odstranění nánosů“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu realizace stavby a to betonových říms nad kamennými zdmi, bylo zjištěno, že do 
oceněného výkazu výměr byl mylně uveden nižší objem výztuže potřebného k řádnému provedení 
stavby a to chybou v desetinné čárce. Toto má za následek rozdíl v objemu potřebného materiálu o 
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5,116t v na ceněné příslušné položce.  Dále byly zjištěny méně práce v rámci realizace stavby, 
které jsou uvedeny a odečteny ve Změnovém položkovém rozpočtu v příloze č. 2 Dod. č.1 SOD  

3. S ohledem na tyto skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, které nebyly v době 
uzavírání smlouvy o dílo známy, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně. Tímto 
dodatkem se tedy odstavec 1, článku IV. Cena díla mění a doplňuje následovně: 

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 
Celková cena díla bez DPH: Kč  8 661 526,65 Kč bez DPH

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena. 

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Objednatele 
a jedno pro Zhotovitele.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejněním v registru smluv.

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. 
Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným 
způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně 
sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č.1: Změnový list stavby

Příloha č.2: Změnový položkový rozpočet 

V Brně dne: 15.9.2022 V Ratíškovicích dne:  12.9.2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. NATRIX VZ, s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Ing. Antonín Žídek
generální ředitel jednatel


