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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160129 

na akci: Merklovický potok, Vamberk, obnova koryta 

 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

    XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

Fax:    XXX 

E-mail:   XXX 

Číslo stavby objednatele: 119150016, 219150032 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    Multiaqua s.r.o. 

Adresa sídla:   Hradec Králové, Veverkova 1343, PSČ 500 02 

 

Statutární orgán:  Marcela Pavlíčková, jednatelka 

    Ing. Lubor Dítě, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX  

 

IČ:    60113111 

DIČ:    CZ60113111 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596 

Číslo účtu:   XXX 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen zhotovitel) 
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Na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčí II. etapy, s odkazem na odst. 5.2. 

smlouvy o dílo, objednatel ukončuje další přípravu na akci „219150032 - Merklovický potok, 

Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050“. Smluvní strany se dále dohodly na znění 

tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160129 v jednotlivých článcích takto: 

 

Čl. č. 3. Doba plnění díla 

Stávající text 

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce 

v následujících dílčích termínech: 

119150016 Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 

0,850 a 1,050 – 1,350  

I. etapa – DSJ ………………………………………………….. do 30. 3. 2017 

II. etapa – IČ …………………………………………………… do 31. 7. 2017 

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

219150032 Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, 

ř. km 0,850 - 1,050 

I. etapa - DUR …………………………………………………… do 15. 1. 2017 

II. etapa – IČ …………………………………………………… do 25. 4. 2017 

III. etapa - DSP + IČ …………………………………………….. do 31. 8. 2017 

IV. etapa – DPS ………………………………………………... do 31. 10. 2017 

V. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce 

v následujících dílčích termínech: 

119150016 Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 

0,850 a 1,050 – 1,350  

I. etapa – DSJ ………………………………………………….. do 30. 3. 2017 

II. etapa – IČ: ………………………………………………….. do 31. 8. 2017 

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2019 

219150032 Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, 

ř. km 0,850 - 1,050 

I. etapa - DUR …………………………………………………… do 15. 1. 2017 

II. etapa – IČ …………………………………………………… do 25. 4. 2017 

 

Čl. č. 4. Cena díla 

Stávající text 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

24.08.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
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Celková cena bez DPH činí 307 440,- Kč, 

slovy: třistasedmtisícčtyřistačtyřicet korun českých bez DPH. 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše 

přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 

24.08.2016 a změnovým soupisem hlavních činností č. 1. Celková cena za provedené dílo je 

stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí 244 720,- Kč, 

slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisícsedmsetdvacet korun českých bez DPH. 

 

Zdůvodnění změny předmětu díla, doby plnění díla a ceny díla 

Z důvodů vydaných nesouhlasů vlastníků pozemků dotčených projektovanou investiční stav-

bou č. 219150032 – „Merklovický potok, Vamberk, zkapacitnění koryta, ř. km 0,850 - 1,050“ 

není možná realizace této akce. Obě strany se dohodly na změně ceny za II. etapu ponížením 

o 2.000 Kč za nezajištění rozhodnutí o umístění stavby, ostatní výkon inženýrské činnosti 

v rámci II. etapy zhotovitel splnil. Objednatel proto ukončuje další přípravu, předmětem díla 

nebude plnění III., IV. a V. etapy.  

Důvodem změny termínu ukončení výkonu inženýrské činnosti v rámci II. etapy akce 

č. 119150016 – „Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 

1,350“jsou komplikace při projednávání stavby s dotčenými vlastníky pozemků.  

Důvodem navýšení ceny o 34.000 Kč za I. etapu akce č. 119150016 – „Merklovický potok, 

Vamberk, oprava koryta, ř. km 0,078 – 0,850 a 1,050 – 1,350“ je požadavek objednatele 

na rozšíření PD o návrh opravy LB zdi v délce 16 m vč. statického návrhu a posouzení. Opra-

va této zdi nebyla uvedena v záměru opravy. 

 

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160129 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po do-

hodě o celém jejím obsahu. 

 

 

Příloha: Změnový soupis hlavních činností č. 1 

 

V Hradci Králové, dne ……………….   V Hradci Králové, ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________                                                     _______________________ 

        Ing. Petr Martínek      Marcela Pavlíčková 

         investiční ředitel            jednatelka 


