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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Obchodní firma: Ostravské vodárny a kanalizace a. s. 

Sídlo nebo místo 

podnikání:   

Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava 

Zastoupena: Ing. Petrem Konečným, MBA 

generálním ředitelem a prokuristou 

IČO:   45193673 

DIČ:   CZ45193673 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s. č.ú. xxxxxxxxxxxxx 

Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě 

v oddílu B, vložka 348  

Osoba pověřená 

jednáním  

ve věcech smluvních: 

Ing. Ivo Grill, MBA 

vedoucí oddělení zásobování 

Osoba pověřená 

jednáním  

ve věcech technických: 

Miroslav Feikus 

vedoucí střediska údržby odpadních vod 

Na straně jedné, dále ve smlouvě jen „objednatel“ 

 

 

2. Obchodní firma: Ostravské komunikace, a.s. 

Sídlo nebo místo 

podnikání:   

Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00  

Ostrava 

Zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva 

                               

IČO: 25396544 

DIČ: CZ25396544 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú:    . xxxxxxxxxxxxx 

 

Registrace: zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v  Ostravě v oddílu  B, vložka 1886  

Osoba pověřená 

jednáním  

ve věcech smluvních: 

Bc. Markéta Bartošová 

vedoucí obchodního oddělení 

Osoba pověřená 

jednáním  

ve věcech technických: 

Petr Uhlíř 

vedoucí provozu 110 

Na straně druhé, dále ve smlouvě jen „zhotovitel“ 
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Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ či samostatně dále jen „smluvní 

strana“ 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

V souladu s článkem XI. odst. 7. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě článku 

V. Ceny za dílo, odst. 1 v důsledku objednatelem nařízených a zhotovitelem zhotovených 

víceprací, které byly provedeny nad původní rámec výše uvedené smlouvy o dílo. 

 

III. ZMĚNY A DOPLNĚNÍ 
 

1. V článku V se odstavec 1 nahrazuje textem následujícího znění: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je stanovena jako pevná a konečná smluvní 

cena, uzavřená dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Smluvní strany se 

dále dohodly, že cena za dílo nebyla určena odhadem ani stanovena na základě 

rozpočtu. Celková cena za dílo činí: 

Cena dle čl. IV/2a bez DPH    703 048,- (Kč) 

Cena dle čl. IV/2b bez DPH     987.772,- (Kč) 

Cena celkem bez DPH              1.690.820,- (Kč) 

 

 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha „Nabídkový rozpočet na více práce pro dílčí 

plnění  dle článku IV odst. 2 písm. a.  – oprava zatáčky“.  

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podepsáním přečetly, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho 

autentičnost stvrzují svými podpisy 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení 

s platností originálu. 

3. Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“) vyjmenovává povinné 

subjekty, které jsou podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. 

Objednatel podle tohoto ustanovení není povinným subjektem. Je-li dle ustanovení § 2 

odst. 1 ZRS povinným subjektem zhotovitel a tento dodatek, je dodatkem, na který se 

vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá 

účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

tento dodatek bezodkladně po jeho uzavření uveřejnit prostřednictvím registru smluv v 

souladu se ZRS. Zhotovitel je zároveň po uveřejnění dodatku povinen zaslat 

objednateli potvrzení o uveřejnění dodatku, které mu bude z registru smluv zasláno do 

datové schránky, a to na emailovou adresu objednatele. Nezveřejní-li zhotovitel 



 

3 | S t r á n k a  
 

dodatek v registru smluv nebo nezašle-li objednateli emailem potvrzení o uveřejnění 

dodatku, je zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu (včetně škody) vzniklou z 

porušení této povinnosti. Objednatel souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv 

a výslovně prohlašuje, že tento neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

 

Příloha k dodatku č. 1: Nabídkový rozpočet na více práce pro dílčí plnění dle článku 

IV odst. 2 písm. a.  – oprava zatáčky  

 

 

                         V Ostravě dne                                 V Ostravě dne  

  

 Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 ________________________ ________________________ 

 Ing. Daniel Lyčka Ing. Petr Konečný, MBA 
 Předseda představenstva generální ředitel a prokurista 
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Příloha k dodatku č. 1 
 

 
 

Nabídkový rozpočet 

 
Zakázka 

  Číslo zakázky 117-2/17 

Zakázka 
Oprava komunikace - sanace podkladu zatáčky ul. 
Oderská - OVAK, a.s. (VÍCEPRÁCE bez drenáže) 

Klasifikace   

Fáze Založená nabídka 

Komentář   

   Firmy 
  Typ Firmy Název 

Dodavatel Ostravské komunikace, a.s. 

   Uživatelé 
  Význam (funkce) Jméno 

Zpracovatel Zbynek Prokop 

   
Rekapitulace 

 Celkem (bez DPH)  115 461  

DPH 21 % ze základny: 115 461  24 247  

     

Celkem (včetně DPH)  139 708  

 

Zakázka: 

  Oprava komunikace - sanace podkladu zatáčky ul. Oderská - OVAK, a.s. 
(VÍCEPRÁCE bez drenáže)  

Popis Cena 

  
SO_01: Sanace podkladu  115 461  

001: Zemní práce  x  

005: Komunikace x 

099: Přesun hmot HSV x 

  Celkem (bez DPH)  115 461  
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       Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

       

  
SO_01: Sanace podkladu 

   
 115 461  

  
001: Zemní práce 

   
 x  

 1.  113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 300 mm - (SANACE PLÁNĚ) 

m2  174,0    x   x  

 2.  979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 
1000 m 

t  93,96   x  x  

 3.  979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (4 
km) 

t  375,84  x  x  

 4.  97999x Zprostředkování uložení suti kusové na skládku 
(skládkovné) 

t  93,96  x   x  

 5.  181101104 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 5 až 7 se 
zhutněním 

m2  174,0   x x  

       

  
005: Komunikace 

   
 x  

 10.  564481121 Podklad nebo podsyp ze strusky 32-63 mm tl 300 mm 
- (SANACE PLÁNĚ) 

m2  174,0   x  x  

       

  
099: Přesun hmot HSV 

   
x  

 11.  998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 

t  73,811 x x  

 12.  998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m 

t  73,811  x  x  

 


