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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160041 

na akci: Mrlina, Nymburk - Vestec, rekonstrukce hrázových propustí (14 ks) 
 

 

I. Smluvní strany  
 

Objednatel:  

 

Název: Povodí Labe, státní podnik  

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

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

 Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

 Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 

 Ing. Martin Oliva, osoba pověřená technickým dozorem 

 stavebníka (TDS) 

 

IČ: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Tel: 495 088 111 

Fax: 495 407 452 

E-mail: labe@pla.cz 

Číslo stavby objednatele: 219150006 

 

a 

 

Zhotovitel: 

 

Název: ZVČ, s.r.o. 

Adresa sídla: Hradec Králové, Bratří Štefanů 499, PSČ 500 03  

 

Statutární orgán:  Josef Gall, jednatel  

Osoba oprávněná k podpisu:  Josef Gall  

Zástupce pro věci technické:  Josef Barkóci, stavbyvedoucí 

IČ: 25292315 

DIČ: CZ25292315 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13543 

Telefon: 495 510 657 - 658 

E-mail: zvc.hk@zvcsro.cz 
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160041 

v jednotlivých článcích takto: 
 

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, bod 5.1. 
 

Stávající text:  
 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, 

pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16. 03. 2016. Celková 

cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 5 195 288,90 Kč 

slovy: pětmilionůjednostodevadesátpěttisícdvěstěosmdesátosm korun českých devadesát haléřů bez DPH. 
 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 

Celková cena za zhotovení díla 5 195 288,90 Kč se dohodou smluvních stran ponižuje o neprovedené práce 

v souladu s níže uvedenou tabulkou na částku 4 665 915,23 Kč bez DPH,  

slovy: čtyřimilionyšestsetšedesátpěttisícdevětsetpatnáct korun českých dvacettři haléřů bez DPH. 
 

Zdůvodnění:  

Celý stavební objekt SO 2 nebude realizován včetně souvisejících vedlejších a ostatních nákladů.  

Objekt 
Položka 

číslo 
Popis 

Cena v Kč 

bez DPH 

SO 2 Rekonstrukce hrázové propusti č. 2 1 – 91 Celý stavební objekt SO 2 524 373,67 

VON - Vedlejší a ostatní náklady 8 
Zpracování geometrických plánů 

pro rozdělení pozemku 
5 000,00 

NEPROVEDENÉ PRÁCE CELKEM 529 373,67 

5 195 288,90 – 529 373,67 = 4 665 915,23 Kč bez DPH 

Návrh rekonstrukce hrázové propusti č. 2 zasahuje na soukromý pozemek p. č. 358/2 v k. ú. Nymburk. 

V průběhu upřesňování podmínek vstupu a realizace stavby na dotčeném pozemku se nepodařilo 

s vlastníkem pozemku vyjednat vzájemně přijatelné podmínky. Bez tohoto pozemku není možné hrázovou 

propust dle projektové dokumentace zrekonstruovat. 

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. D952160041 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém 

jejím obsahu. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________      ______________________ 

         za objednatele                za zhotovitele 

     Ing. Marián Šebesta 

        generální ředitel 
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