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DODATEK č. 1 

S M L O U V Y  O DÍ L O

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

Bankovní spojení: .... ............... ................................ 

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické:....... ............................. .....................................

(dále jen „SVS" nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy: CES 660/2014
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ZEMPRA DC s.r.o.

se sídlem: Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1 

IČ: 25480065, DIČ: CZ25480065

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 109504

Bankovní spojení: ......................................................... . . ...................................

jejímž jménem jedná: Martin Černý, jednatel společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn:

.............................., Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ........................
vedoucí výroby

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Dodatek Prováděcí smlouvy")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku Prováděcí smlouvy:
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1 . PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1.1 Předmětem dodatku prováděcí smlouvy plnění veřejné zakázky s názvem „UL038358 
Ústí n.L., Dětská, Myslivečkova, Ve Stráni -  rekonstrukce vodovodu" je změna ceny 
provedení Díla a změna termínu provedení Díla.

1.2 Důvod změny vyplývá ze skutečnosti vyvolaných stavbou -  přetřídění třídy zeminy.

2. CENA DÍLA

2.1 Původní cena Díla 6 735 912,07 Kč bez DPH

Změna ceny Díla + 351 218,29 Kč bez DPH

Nová celková cena 7 087 130,36 Kč bez DPH

3. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel provede Dílo a předá Objednateli v následujících termínech: 

31.10.2017 -  konečné předání Díla

4. REGISTR SMLUV

4.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv") se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v 
souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku 
jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci 
registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit 
za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího 
odstavce.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy 
nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které 
nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k 
informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

4.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším 
dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku 
obdobně.

4.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva 
nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.

5.2 Tento Dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž 
Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek Prováděcí smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Zhotovitel

V ______ dne V Děčíně dne 28.07.2017

. . .... ................. .......................................... 

.......... ............................................. 
....... .................................. ............................. 

. . . . . . . . .
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2017
Zhotovitel: ZEM PRA D C  s.r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 28.07.2017

Název akce:
„UL038358 Ústí n.L., Dětská, Myslivečkova, Ve Stráni -  rekonstrukce 

vodovodu"
Způsob
odeslání/
předání/datum:

poštou E-mailem- Faxem: osobně

Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: Vícepráce: ZBV č. 1
na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:

Přetřídění horniny -  na trase vodovodního řadu č.1 byla zastižena hornina tř. 5 v úseku staničení 
0,001 až 0,44686 km namísto horniny tř. 1-4.

Důvod
vícepráce/méně
práce

záměr chyba v chyba vyšší
objednatele projektové zhotovitele moc

dokumentaci
X

jiné okolnosti 

X
Počet připojených listů výkresů změny:
Ocenění změny:

Celkem 351 218,29 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 

7 087 130,59,- bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

31.10.2017 240 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 351 218,52,- Kč bez 
DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 351 218,29 Kč bez DPH, tj. 5,21 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové 
ceny.



Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 351 218,29 Kč bez DPH, tj. 5,21 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1 list

Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list 
údaje jsou pravdivé.

PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 
ZZVZ)

- Přetřídění horniny -  na trase vodovodního řadu č.1 byla zastižena hornina tř. 5 v úseku 
staničení 0,001 až 0,44686 km namísto horniny tř. 1-4.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné 
zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 
30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba 
započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu 
stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněn ím předk ládá investorovi 
k přijetí / zamítnutí změny

"____________________________Podpis..................... Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním . . ................ . . . .storovi 
k přijetí / zamítnutí změny........................................ . .................'
Lenka Moravčíková Podp\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tum ..............

Ing. Daniel Kovařík, MSc Podpi. ........................ Datum:



Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž .................................................................................................._

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.

Ing. Anna Pillerová

Ing. Martin Matzek

Datum fy.


