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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO SML-00001-2022-942 

„DRŽKOVSKÝ POTOK, KM 0,000 – 0,800“ 
 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

zastoupený  na základě 

pověření ze dne 31.12. 2020  

ve věcech technických jedná:  

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú. : 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

NATRIX VZ, s.r.o. 

se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratíškovice 

IČO: 276 78 695  

DIČ: CZ27678695 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51299 

zastoupená Ing. Antonínem Žídkem, jednatelem  

ve věcech technických jedná:  

bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s., pobočka Hodonín, číslo účtu: 5199876001/5500 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č1 ke Smlouvě o dílo SML-00001-

2022-942 „Držkovský potok, km 0,000 – 0,800“  (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce . 
 

1) Opěrná zeď v km 0,665 - 0,737                                                                                                                                                                                                                           

Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,665 – 0,737 v obci Držková řeší havarijní stav zdi v 

souběhu se stávající komunikací II/489.  

Na žádost zhotovitele se dne 27. 4. 2022 uskutečnil kontrolní den stavby, na kterém byly ze 

strany zhotovitele vzneseny připomínky na realizovatelnost navrženého záporového pažení. 

Pro posouzení relevantnosti připomínek bylo dohodnuto, že na náklady zhotovitele bude 

proveden geotechnický průzkum autorizovaným inženýrem v oblasti geologie a 

hydrogeologie. Tento průzkum byl proveden dne 6. 5. 2022 formou kopaných sond v místě 

stavby budoucí opěrné zdi.  

Z výsledků tohoto průzkumu vyplynulo, že z důvodu skalního podloží a z důvodu existence 

starších zděných konstrukcí v trase původně navrženého záporového pažení není možné v celé 

délce opěrné zdi vrtat širokoprofilové vrty a je nutné záporové pažení navržené v projektové 

dokumentaci doplnit pomocí dalších vrtaných pilot a ocelových profilů menšího průměru. 

Současně je nutné toto záporové pažení směrově posunout tak, aby vznikl prostor pro 

provedení úpravy tvaru rubu opěrné zdi. Z výsledků průzkumu totiž vyplynulo, že z důvodu 

silných přítoků spodní vody je nutné provést funkční odvodňovací a drenážní systém pro 

odvod těchto průsakových vod. S tímto systémem původní projektová dokumentace 

nepočítala. 

V rámci dalšího kontrolního dne 30. 5. 2022 bylo dohodnuto, že projektant stavby – firma 

Dopravoprojekt Ostrava - zpracuje prováděcí dokumentaci na záporové pažení a opěrnou zeď 

v km 0,665 – 0,737 se zapracováním úprav, které budou zohledňovat výsledky 

geotechnického průzkumu. Součástí prováděcí dokumentace je i rozpočet a výkaz výměr. 

Tato prováděcí dokumentace byla investorovi předána k dokumentační komisi 1. 8. 2022, a je 

jedním z podkladů Změnového listu č. 1. 

Zhotovitel provedl nacenění víceprací v souladu s ustanoveními uvedenými v SoD SML-

00001-2022-942. Jelikož ale většina položek v rámci rozpočtu na záporové pažení nebyla 

součástí původního položkového rozpočtu, bylo nutné vycházet ze současné cenové úrovně. 

Vzhledem k enormnímu nárůstu cen prací a materiálů v období od podávání nabídky po 

oceňování víceprací došlo k významnému zvýšení ceny těchto víceprací oproti případné ceně 

víceprací v předcházejícím období. Cena víceprací na úpravě záporového pažení a opěrné zdi 

je 2 738 273,02 Kč. 
 

2) Stupeň v km 0,189                                                                                                                                                                                                                                                

Po odstranění sedimentů a očištění tělesa stupně v km 0,189 bylo zjištěno, že poškození 

stupně je větší, než předpokládala projektová dokumentace. V rámci rekonstrukce je 

uvažováno s odstraněním poškozeného opevnění boků vývaru a nahrazením novou dlažbou 

z LK. Pro zamezení zatékání vody do tělesa stupně bude vytvořena na návodní straně 

betonová clona, bude opevněno dno vývaru stupně rovnaninou z LK prolitou betonem .                                                                                                                                                            

Tyto změny byly zapracovány do prováděcí projektové dokumentace, kterou vypracoval 
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Dopravoprojekt Ostrava a.s. . V rámci prováděcí dokumentace byly vypracovány rozpočty 

na vícepráce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zhotovitel provedl nacenění víceprací v souladu s ustanoveními uvedenými v SoD SML-

00001-2022-942. Cena víceprací na opravě stupně v km 0,189 je 170 871,58 Kč. 

 

3) Způsob oceňování víceprací v rozpočtech zhotovitele 

a) Všechny položky v rozpočtu Opěrná zeď jsou oceněny v cenách dle VŘ.                                                                                                          

b) Položky v rozpočtu Pažení - oddíl zemní práce :  

Cena položek dle VŘ – pol. č. 1, č. 3., č. 5. 

Cen s koeficientem 87% - koeficient oddílu zemní práce oproti CÚ v době VŘ – pol. č. 2 ., 

č. 4., č. 7.  

c) Položky v rozpočtu pažení – oddíl Zakládání 

Všechny položky  - 100% CÚ 2022/2 – oddíl Zakládání ve VŘ byl naceněn na 119% CÚ . 

d) Všechny položky v rozpočtu Stupeň v km 0,189 jsou oceněny v cenách dle VŘ. 

Celková výše víceprací obsažených v Dodatku č. 1 je 2 909 144,60 Kč a tvoří 29,42 % 

původní ceny stavby. 
 

Rozpočty zhotovitele jsou Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

Technické změny jsou popsány ve Změnovém listu č.1, který je přílohou č.3 tohoto dodatku. 

 

2. Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu stavby. 
 

Vzhledem k nutnosti zpracovat na vícepráce odpovídající prováděcí dokumentaci    

došlo  časovému posunu zahájení prací na opěrné zdi v km 0,665 – 0,737, a tím i ke změně 

časového a finančního harmonogramu .  

Upravený časový a finanční harmonogram je Přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

 

Potřeba víceprací a změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s péčí řádného 

hospodáře nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst 

stavby je nižší než 30 % a není v rozporu s ustanovením § 222 odst. 4, 5, 6 ZZVZ. 

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že s dohodnutými změnami smlouvy souhlasí. 

 

II. 

Cena za dílo 

Cena za dílo se v článku III. smlouvy v návaznosti na odsouhlasené vícepráce mění takto:  

Cena za dílo dle SML-00001-2022-942  bez DPH        9 889 296,00 Kč 

 

Vícepráce dle Dodatku č.1    bez DPH        2 909 144,60 Kč 

 

Celková cena díla vč. víceprací   bez DPH      12 798 440,60 Kč 
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo č. SML-00001-

2022-942 ze dne 28. 2. 2022 a nahrazuje se novým zněním takto:  

 

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 12 798 440,60 

Kč bez DPH, (slovy: dvanáct milionů sedm set devadesát osm tisíc čtyři sta čtyřicet korun 

českých šedesát haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), 

vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML-00001-2022-942 zůstávají tímto dodatkem 

nezměněna.  

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a 

dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.   

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží                     

po 2 vyhotovení dodatku.                                                                                                                                                                      

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.                   

Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.   

5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:     

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce 

Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram stavby 

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 

 

 

Ve Zlíně, dne …………….                     V Ratíškovicích, dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

…………………………….    ……………………………. 

 Ing. Antonín Žídek 

  jednatel  

Lesy České republiky, s.p.    NATRIX VZ, s.r.o. 




