
ČOV Chlumec nad Cidlinou – autorský dozor projektanta 

Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele: 314 700/03/2016 
číslo smlouvy zhotovitele: 2016037/1479 30 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka 
                         
2/ Zhotovitel:  EKOEKO s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání: Senovážné náměstí 1, 370 01   
   České Budějovice 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých 
   Budějovicích, oddíl C, vložka 8379 
jejímž jménem jedná: Ing. Josef Smažík, jednatel 
IČO:  25184750 
DIČ:  CZ25184750 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka České Budějovice 
číslo účtu:  41544-231/0100 
telefon:   385 775 111   
fax:   385 775 125 
e-mail:  ekoeko@ekoeko.cz 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Josef Smažík, jednatel společnosti 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:   Ing. Jiří Unger – hlavní inženýr projektu, tel. 608 114 990 
          Vladimír Sedláček – projektový specialista strojní, tel. 777 150 271 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

1/ Předmět plnění této smlouvy se rozšiřuje o bod: 
 
� 2.9. Autorský dozor projektanta 

 
Na akci: „rekonstrukce ČOV Chlumec nad Cidlinou “ 

 
3/ Dílo je blíže specifikováno takto: 
 
Celková rekonstrukce ČOV Chlumec nad Cidlinou zajištění autorského dozoru projektanta 
 
4/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany 
výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou: 
 
• Účast na kontrolních dnech na základě vyzvání objednatele 
• Ostatní konzultace 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 
 

A) Termín zahájení díla:  23. 10. 2017 
nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byl dodatek ke smlouvě o dílo 
zveřejněn v registru smluv 
 

 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
� 2.9. Autorský dozor projektanta do 31. 12. 2019 
 
 
2/ Místem plnění je ČOV Chlumec nad Cidlinou 
 
 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. tohoto dodatku je stanovena jako cena předpokládaná se 
započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou 
dobu provádění díla. 
 

- Účast na kontrolním dnu 

8  x 7.450,- Kč = 59.600,- Kč 

- Poskytování konzultací na pracovišti zhotovitele 

65 hod x 550 Kč = 35.750,- Kč 

- Zajištění expertního posouzení stavu ocelových smaltovaných nádrží 

3  x 8.000,- Kč = 24.000,- Kč 
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Stupeň projektové dokumentace Cena díla v Kč(bez DPH) 

� 2.9.1 Účast na kontrolním dnu (cena včetně dopravy) 59.600,- Kč 
� 2.9.2 Poskytování konzultací na pracovišti zhotovitele 35.750,- Kč 
� 2.9.3 Zajištění expertního posouzení ocelových nádrží 24.000,- Kč 
� Předpokládaná celková cena 119.350,- Kč 
 
 
V ceně bude uplatněno DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
 

VI. SPOLEČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se 
zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodlen_ informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci 
smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle tohoto dodatku 
před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již 
zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.  
 
3/ Tento dodatek je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 
 
 
 
 
V Hradci Králové dne ………….2017 V Českých Budějovicích dne ……... 2017 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing. Josef Smažík 
předseda představenstva a ředitel jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. EKOEKO s.r.o. 
 
 
 


