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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 315 000/ 08 / 2016 
číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00252 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Všeobecné smluvní podmínky Vodovody a kanalizace 
Hradec Králové, a.s. ze dne 3.1.2011 (dále také jen VSP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 

IČO:   48172898 
DIČ:   228-48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Jan Vlček – investiční technik-specialista 

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  Královéhradecká provozní, a. s. 
   sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B , vložka 2383 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Hanzl 
IČO:  27461211 
DIČ:  CZ27461211 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. , Hradec Králové 
číslo účtu:  35-5743990247/0100 
telefon:   495715111   
fax:   493175157 
e-mail:  info@khp.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  

 Ing. Tomáš Hosa – provozní ředitel na základě rozhodnutí generálního 
ředitele společnosti 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Jiří Kraus, manažér provozu pitných vod 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby 
Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hradecká ulice dle změnového 
listů č. 1. Změny se týkají drobných úprav ve výkazu výměr. Tento změnový list je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.  
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou 
dobu výstavby. 
Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází 
k následujícím změnám ceny díla. 
 

Cena celkem základní SOD (bez DPH) 890 000,- Kč 

 

Vícepráce dle změnových listů (bez DPH) 22 018,- Kč 

Méně práce dle změnových listů (bez DPH) - 31 442,- Kč 

Snížení ceny díla - 9 424,- Kč 

Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH) 880 576,- Kč 

DPH 21 % 184 921,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 1 065 497,- Kč  
 

X. SPOLEČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD 315 000 / 08 / 2016 (dle zhotovitele  SDVAK 00252) ze 
dne 2. 5. 2016 zůstávají beze změny 
 
Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: 

Příloha č. 1: Změnový list č.1  

 
V Hradci Králové dne: 28. 8. 2016 V Hradci Králové dne: 28. 8. 2016 
 
 

Za objednatele: 

 
 

Za zhotovitele: 
 
 

……………………………………… 

 
 

……………………………………… 
Ing. František Barák                                              Ing. Tomáš Hosa 
předseda představenstva provozní ředitel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Královéhradecká provozní, a. s. 
 



Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 
 
 
 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo : 1 
Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hra decká 

 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel:  Královéhradecká provozní, a.s. 
Navrhovatel:  Královéhradecká provozní, a.s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 8. 2016 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: - 
na jinou část smlouvy: -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA 

POPIS ZMĚNY:  
Po zahájení stavby bylo zjištěno, že stávající ocelová chránička není dotažena do 
armaturní šachty Šst1 z důvodu kolize s kanalizační revizní šachtou, proto bylo 
dohodnuto, že stávající armaturní šachta postrádá smysl a proto bude zbourána. Tato 
změna vyvolá řadu drobných víceprací a méněprací, které budou vyčísleny v 
části „OCENĚNÍ ZMĚNY“. Následně budou změny zakresleny v projektové 
dokumentaci skutečného provedení. 
 
DŮVOD ZMĚNY: 
Tato změna přinese méněpráce. Změna nastala až po provedení stavební jámy 
v místě stávající armaturní šachty. 
 

Počet připojených listů specifikací:                    1            Počet připojených výkresů:          
0             

Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

chyba 
projektové 
dokumentace 

chyba 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele:  Ing. Vladimír Šubr – stavební specialista 

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí – dojde k navýšení ceny díla 

Stanovisko projektanta: Souhlasí 

Stanovisko provozovatele:  Souhlasíme 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, 
pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 



KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY číslo: 1 

Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hra decká 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s. 
Navrhovatel: Královéhradecká provozní, a.s. 
Příjemce návrhu VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 8. 2016 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Méněpráce spojené s pracemi popsanými v listu „Návrh změny“ činí: - 9 424,- Kč 
 
Méněpráce dle soupisu: - 31 442,- Kč 
Vícepráce dle soupisu:     22 018,- Kč 
 
 
Počet listů přílohy: 2 x A4 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
-9 424,-Kč bez DPH 

(devěttisícčtyřistadvacetčtyři) 
 
Zpracoval:  

Ing. Vladimír Šubr 
Odsouhlasil:  

Ing. Miroslav Melichar 
za objednatele (jméno/podpis) za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
Datum:  18. 8. 2016 
 

 
 
 
Datum: 18. 8. 2016 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY číslo: 1 

Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hra decká  

Objednatel:  Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s 
Zhotovitel:    Královéhradecká provozní, a.s. 
Navrhovatel Královéhradecká provozní, a.s. 

Příjemce návrhu VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 18. 8. 2016 

Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem osobně 

Vyjádření projektanta:  
 

Vyjádření provozovatele: Souhlasíme. 
 

Vyjádření ostatních účastníků: 
 

Vyjádření objednatele 
ANO 
NE ( vysvětlení ) 

Počet připojených listů specifikací: 1 Počet připojených výkresů: 
Změny sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
-9 424,-Kč bez DPH 
(devěttisíc čtyřistadvacet čtyři ) 
 

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke změně: záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo 
a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak 
požaduje nebo předpokládá. Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Vladimír Šubr 

 (jméno/podpis) 
Ing. Pavel Loskot 

 (jméno/podpis) 

 
 
Datum: 18. 8. 2016 

 
 

Datum: 18. 8. 2016 


