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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 120 / 04 / 2017 a 316 150 / 01 / 2017 

číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00276 

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

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní 
podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), 

které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 
 

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:   48172898 
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. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  Královéhradecká provozní, a. s. 
   sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové - 
Rusek 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B , vložka 2383 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Hanzl – generální ředitel, představenstvem pověřený 
zástupce 
 
IČO:  27461211 
DIČ:  CZ27461211 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., Hradec Králové 
číslo účtu:  35 – 5743990247/0100 
telefon:   495 715 111   
fax:   453 175 157 
e-mail:  info@khp.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Ing. Tomáš Hosa, provozní ředitel, oprávněný zástupce 
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ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Václav Hošek, manažer Provozu odpadních vod 
  Jiří Kraus, manažer Provozu pitných vod 
 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

  
1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, 
které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí 
prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací. 

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový 
rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné 
zakázce „Kanalizace Hradec Králové, ulice Na Kotli, stavební úprava kanalizace a 
vodovodu“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do 
změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. 
Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za 
obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele. 
 
 
 

III. CENA DÍLA  

 
1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku 
mění následujícím způsobem: 
  
Cena díla dle základní SOD bez DPH     1 311 060- Kč 
 
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH       + 298 473,- Kč 
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH        - 29 931,- Kč 
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH    268 542,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH    1 579 602,- Kč 
 
 
 

IV. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
3/ 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 
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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.  

 

 
Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Hradec Králové, Na Kotli, stavební 

úprava kanalizace a vodovodu“ (změnový list č. 1) 

 

 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne 13. 12. 2017 V Hradci Králové dne 13. 12. 2017  
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. František Barák Ing. Tomáš Hosa  
předseda představenstva  zástupce generálního ředitele a 

provozní ředitel 
 

Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

Královéhradecká provozní, a. s.  

   
   
 



Příloha č. 5 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo:  1. 
Hradec Králové, ulice na Kotli – stavební úpravy kanalizace a vodovodu 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s. 
Navrhovatel:  Královéhradecká provozní a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 11. 12. 2017 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na specifikaci: - 
na výkresy: - 

na rozpočtové podklady: -  
na jinou část smlouvy: - Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA 

DÍLA 
POPIS ZMĚNY:  
Vícepráce kanalizace: 
a) Zvětšený objem zemních prací 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu velkého přítoku podzemních vod do stavební jámy, bylo 
třeba zřídit dvě čerpací studny pro čerpání podzemní vody. Z tohoto důvodu byly obě 
stavební jámy pro výstavbu revizních kanalizačních šachet půdorysně rozšířeny na 4 x 4 m. 
Projektová dokumentace počítala s půdorysným rozměrem stavební jámy 3 x 3 m. 
Po vytýčení všech stávajících inženýrských sítí jejich správci bylo zjištěno, že v dotčeném 
území se nachází více kabelových rozvodů než předpokládala projektová dokumentace. 
Tyto kabely musejí být během stavby zabezpečeny proti poškození a při provádění zemních 
prací jsou práce prováděny výhradně ručně, což představuje pro zhotovitele zvýšené 
náklady na tyto činnosti. 
 
b) Obnova horkovodního kanálu 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Při zahájení zemních pracích u revizní kanalizační šachty C2230a 
bylo zjištěno, že v těsné blízkosti šachty se nachází horkovodní kanál ve správě THHK. Pro 
provedení stavby bylo nutné část horkovodního kanálu zbourat a následně po provedení 
stavebních prací uvést do původního stavu. S tímto horkovodním kanálem projektová 
dokumentace neuvažovala, protože dle informací od správce vedení měl být tento 
horkovodní kanál dostatečně daleko a stavebními pracemi neměl být dotčen. 
 
c) Zajištění těsnosti napojení stávajících stok 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Projektová dokumentace neřešila detailně napojení stávajících 
kanalizačních stok DN 500 do kanalizačních šachet, které bylo nutné s ohledem na vysokou 
hladinu podzemních vod vyřešit během stavby. S provozovatelem a projektantem bylo 
dohodnuto, že místo napojení bude vyvrtáno jádrovým vrtem a po osazení potrubí bude 
prostup opatřen bobtnavými pásky a zabetonován. Vnitřní povrch šachty bude vymazán 
cementovou stěrkou pro kanalizační provoz. Vnější prostor kolem revizní kanalizační šachty 
bude obetonován vodostavebným betonem. 
 
d) Dohled hydrogeologa 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu čerpání velkého množství podzemních vod bylo nutné 
zajistit na stavbě dohled oprávněného hydrogeologa, který dohlížel na čerpání podzemních 
vod. Tato činnost nebyla v nabídkovém výkazu výměr uvedena.  
 
Méněpráce kanalizace 
a) Informační cedule stavby 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na staveništi nebyla osazena informační cedule stavby 
 
 



Vícepráce vodovod  
a) Výřez na stávajícím vodovodním řadu DN 600 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Ve výkazu výměr chyběla položka výřez na stávajícím vodovodním 
řadu DN 600. Tato chyba nastala při zpracování výkazu výměr. 
 
Méněpráce vodovod 
a) Zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách 
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Na stavbě se prováděla tlaková zkouška provozním tlakem, takže 
nebylo třeba staticky zajišťovat konce potrubí. 

Počet připojených listů specifikací:                                Počet připojených výkresů:          
Důvod 
vícepráce/méněpráce 

záměr 
objednatele 

Chyba 
projektové 
dokumentace 

návrh 
zhotovitele 

vyšší 
moc 

jiné 
okolnosti 

Jméno a podpis navrhovatele: Vladimír Šubr – Královéhradecká provozní a. s. 
 
 
Stanovisko objednatel e: Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn 

Stanovisko zhotovitele:  Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede 

Stanovisko projektanta:  Souhlasí 

Stanovisko provozovatele : Provozovatel souhlasí 

Toto Oznámení o zm ěně (dále jen "OZ" ) je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není 
Potvrzením zm ěny (dále je "PZ")  podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět 
práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis. 

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu 
ocenění změny zhotovitelem 



 

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Hradec Králové, ulice na Kotli – stavební úpravy kanalizace a vodovodu 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s. 
Navrhovatel:  Královéhradecká provozní a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 13. 12. 2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
Vícepráce  kanalizace : 
Změna a) 206 956,- Kč 
Změna b) 26 277,- Kč 
Změna c) 33 020,- Kč 
Změna d) 19 140, -Kč 
 
Celkem: 285 393, -K č 
 
Méněpráce kanalizace: 
Změna a) – 7 000,- Kč 
 
Celkem – 7 000,- K č 
 
Vícepráce vodovod: 
Změna a) 13 080,- Kč 
 
Méněpráce vodovod: 
Změna a) – 22 931,- Kč 
 
Vícepráce celkem: 298 473,- K č 
Méněpráce celkem: - 29 931,- K č 
 
Rozdíl celkem: 268 542,- K č 
 
 
Změnový list č. 1 celkov ě přinese vícepráce ve výši 268 542,- K č 
 
 

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
268 542,- Kč 

(dvěstěšedesátosmtisícp ětsetčtyřicetdva) 
 

Zpracoval: Převzal: 
 

......................................... 
Vladimír Šubr 

 
………………………………. 

Ing. Miroslav Melichar 
 
Datum: 13. 12. 2017 

 
Datum: 13. 12. 2017 



 

 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1. 

Hradec Králové, ulice na Kotli – stavební úpravy kanalizace a vodovodu 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 
Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s. 
Navrhovatel:  Královéhradecká provozní a. s. 
Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 13. 12. 2017 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem faxem Osobně 

Vyjádření projektanta: Souhlasí 
 
Vyjádření provozovatele: Souhlasí 
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): 
268 542,- Kč 
(dvěstěšedesátosmtisícpětsetčtyřicetdva) 
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo 

Důvod ke 
změně: 

záměr 
objednatele 

chyba v 
projektové 
dokumentaci 

chyba 
zhotovitele 

vyšší moc jiné 
okolnosti 

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky 
smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 
Podpis zmocněnce zhotovitele: Podpis zmocněnce objednatele: 

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

Ing Tomáš Hosa 

 
………………………………… 

Ing. Pavel Loskot 
 
 
Datum: 13. 12. 2017 

 
 

Datum: 13. 12. 2017 


