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DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170017  

na veřejnou zakázku:  

Mrlina, Budiměřice – Rašovice, oprava koryta 

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Název: Povodí Labe, státní podnik 

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

XXX 

XXX 

 

IČ:    70890005 

DIČ:    CZ70890005 

Obchodní rejstřík:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

Čísla staveb objednatele: 119150002, 119141002 

(dále jen jako objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel: 

Název:    ZVČ s.r.o. 

Adresa sídla:   Bratří Štefanů 499/79, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Josef Gall, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Josef Gall 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:    25292315 

DIČ:    CZ25292315 

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

Číslo účtu   XXX 

Telefon:   XXX 

E-mail:   XXX 

(dále jen jako zhotovitel) 
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Z důvodů, které se vyskytly v průběhu stavebních prací, se smluvní strany dohodly 

na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170017 

ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých článcích takto: 

Čl. č. 4. Doba plnění díla 

Stávající text:  

č. odst. 4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 1. 2018 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

č. odst. 4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 3. 2018 

Zdůvodnění změny termínu 

Důvodem změny termínu dokončení je zákaz vstupu těžké techniky zhotovitele na stavbou 

dotčené pozemky, a to do doby zlepšení klimatických podmínek. Zákaz byl udělen nájemcem 

pozemků firmou ZEAS Oskořínek, a.s. dne 5. 1. 2018 v souvislosti s nadprůměrnými 

teplotami a deštivým počasím v druhé polovině prosince 2017 a začátkem ledna tohoto roku. 

Oproti předpokladu nedošlo ke zmrznutí povrchu terénu a pohyb těžké techniky zhotovitele 

po jinak nezpevněných trasách po poli by mohl způsobit vážné škody.   

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.  

 

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. D952170017 ve znění dodatku č. 1 se nemění 

a zůstávají v platnosti. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

V Hradci Králové, dne         V Hradci Králové, dne  

 

 

 

 

 

 

 

____________________     ______________________ 

         za objednatele       za zhotovitele 

      Ing. Petr Martínek     Josef Gall 

       investiční ředitel       jednatel 


