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Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 
 

ev. číslo objednatele: 21/2017                                         ev. číslo zhotovitele: 1705017 

    

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2583 a následných ve znění 

pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

„Obnova vodovodních řadů v sídlišti Přáslavice“ 
___________________________________________________________________________ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : RNDr. Ivan Kosatík 

ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Aleš Vymazal, investiční oddělení 

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení : KB, pobočka Olomouc 

č.ú. : 4703-811/0100 

Telefon : 585 226 869 

Fax : 585 226 869 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 
a 

 

Zhotovitel : COMMODUM, s.r.o.  

  Valašská Bystřice 225, 756 27  Valašská Bystřice  

Společnost je zapsána v odd. C a vložce 3318 obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě 

statutární zástupce     :    Miroslav Zezulka, jednatel 
IČ  :    46577238 

DIČ  :    CZ46577238 
Bankovní spojení :    Komerční banka, a.s. 

č.ú. :    4000702-801/0100 

Telefon :    571646430 

Email :    commodum@commodum.cz 
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Tímto dodatkem se mění první odstavec 3.2 a 4.2 textu smlouvy: 
 

„3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 

stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 

dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
 

Původní cena díla    5 511 209,-   CZK bez DPH 

Rozdíl Vícepráce a méněpráce        - 302 731,-   CZK bez DPH 

--------------------------------------------------------------- 

Cena celkem    5 208 478 CZK bez DPH 
 Slovy:   pětmiliónůdvěstěosmtisícčtyřistasedmdesátosm korunčeských“ 

 
Změna ceny byla vyvolána z důvodu dodatečných víceprací nad rámec smlouvy o dílo vyžádaných 

objednatelem – především záměnou finální úpravy povrchů namísto asfaltobetonu pouze asfaltovým 

recyklátem s dvojnásobným prostříkáním asfaltovou emulzí a dalšími změnami  – viz. soupis víceprací 

v příloze. 
  

  

„ 4.2  Termín zahájení stavebních prací                                     od    22.6.2017 

          Předpokládaný termín dokončení celého díla nejpozději do   31.10.2017 

          Celkem dní realizace díla:  130 dní“ 
 
 

Posun termínu dokončení stavby byl způsoben opožděným vyhodnocením veřejné zakázky a s tím 

spojeným opožděným nástupem na provádění prací zhotovitelem. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy nadále zůstávají v platnosti. 
 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami 

oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. 

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.  

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

Nedílnou součást tohoto dodatku netvoří žádné přílohy smlouvy. 

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si dodatek ke smlouvě 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z 

jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 
 

V Olomouci dne 25.10.2017   V ………………… dne 25.10.2017 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 

           RNDr. Ivan Kosatík                        Miroslav Zezulka 
                 ředitel společnosti                                                                  jednatel společnosti           


