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DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1574/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: S-17/2016 
 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   XXXXXXXXXX, ředitel sekce investiční 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické  
      XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   NOWASTAV akciová společnost  
sídlo:    Malešická 49, Praha 3, PSČ 130 00   
korespondenční adresa: Doležalova 1056/25, Praha 14, PSČ 198 00 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Daniel Grosman, předseda představenstva  
oprávněni jednat o věcech smluvních:  Daniel Grosman, Radovan Klíma 
oprávněni jednat o věcech technických: Radovan Klíma, Daniel Grosman 
IČO:    00565679 
DIČ:      CZ00565679 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Praha 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393 
tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. 
 
1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30.9.2016 na základě výsledku zadávacího řízení 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím 
účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku 
s názvem „LBP Hájevského potoka Hořesedly, ř. km 0,000 – 0,28756, rekonstrukce úpravy 
koryta“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější. 

 
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen 
„smlouva o dílo“). 
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3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 jsou změny ve lhůtách a podmínkách provádění díla 

v návaznosti na včasné dokončení stavebních prací na díle a nemožnost předání a převzetí 
díla z důvodů spočívajících v nezbytnosti posečkání objednatele na vydání příslušného 
změnového rozhodnutí o přidělení dotace z programu 129 292 „Podpora opatření na drobných 
vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“. 

 
II. 

 
Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla “ odstavec 1. se mění následovně: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:  
 

a) zahájení prací: 
bez zbytečného odkladu po předání staveniště, 
 

b) ukončení prací: 
nejpozději do 31. 8. 2017, 

 
c) předání a převzetí dokončeného díla:  

v termínu stanoveném objednatelem. 
 
Článek IV. „Podmínky provádění díla“ odstavce 13., 15. a 16. se mění následovně: 
 
13. Zhotovitel se zavazuje splnit požadavek objednatele stanovený dle znění § 44 odst. 10 ZVZ, 

kdy při zajištění plnění předmětu této smlouvy bude mít až do okamžiku ukončení stavebních 
prací na díle uzavřen pracovněprávní vztah nejméně s jedním pracovníkem. Tento pracovník 
musí být z řad osob, které byly minimálně po dobu 90 dnů před uzavřením této smlouvy 
vedeny na úřadu práce dle znění zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., jako uchazeči 
o zaměstnání nebo zájemci o zaměstnání. 
 
(…) 

 
15. Uvedeného pracovníka je zhotovitel povinen vést v pracovněprávním vztahu po celou dobu 

realizace díla až do okamžiku ukončení stavebních prací na díle. Pro případ předčasného 
rozvázání pracovněprávního vztahu je zhotovitel povinen ve lhůtě 30 dní od jeho ukončení 
doložit objednateli naplnění podmínky dle článku IV. bodů 13. a 14. této smlouvy jinou osobou 
z řad osob vedených na úřadu práce minimálně po dobu 90 dnů před uzavřením 
pracovněprávního vztahu.  

 
16. Doklady prokazující splnění výše uvedených podmínek po celou dobu realizace díla až 

do okamžiku ukončení stavebních prací na díle jsou stanoveny jako příloha konečné faktury. 
 

Do článku IV. „Podmínky provádění díla“ se doplňuje odstavec 17. v následujícím znění: 
 
17. Ukončení stavebních prací na díle ve lhůtě podle čl. II. odst. 1. písm. b) bude stvrzeno zápisem 

z kontrolního dne. 
 
Článek VII. „Předání a převzetí díla“ odstavec 2. se mění následovně: 
 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu 

objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, nebo v zápise z kontrolního dne. Objednatel 
stanoví termín zahájení přejímacího řízení a sdělí jej zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dní 
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před zahájením přejímacího řízení, pokud se osoby oprávněné jednat za objednatele 
a zhotovitele ve věcech technických nedohodnou jinak. 

 
III. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
 
Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dva stejnopisy. 
 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
 
 
 
V Praze dne ………….. V Praze dne …………. 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
 
………………………………… ……………………………………… 
XXXXXXXXXX Daniel Grosman 
ředitel sekce investiční předseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik NOWASTAV akciová společnost 


