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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo: VHZ_2017/267 
 

DODATEK č. 1   VHZ_2018/42 
 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, 787 01 Šumperk 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva 

zapsána v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

a 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

se sídlem: Holasická 1632/57A, 74705 Opava 

IČ: 25606468 

DIČ: CZ25606468 

zastoupena: Janem Fleischerem, MBA – vedoucím o.z. Opava 

zapsán/a v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl B, vložka 4934 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

Smlouva o dílo č. VHZ_2017/267 se rozšiřuje o dodatek č.1 takto: 

 

1. Předmět Smlouvy 

1.2. Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla: 

Stavební objekty: 

MNP1 Stavební úpravy spojovacího krčku 

VCP01 Odbourání části přístavku napojeného na odstraněnou VN 

VCP02 Zateplení potrubí spojovacího krčku po jeho odbourání 

VCP03 Stavební úpravy spojovacího krčku 
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5. Cena Díla a platební podmínky 

5.1. Cena tohoto dodatku č.1 je určena podle rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku, a činí 

126.877,05 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v příloze je úplný a 

závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 

Rekapitulace ceny díla: 

Základní cena bez DPH 13 983 653,43 Kč 

Dodatek č.1 bez DPH    126 877,05 Kč 

Celkem bez DPH 14 110 530,48 Kč 

 

11. Závěrečná ustanovení 

11.3. Tento dodatek č.1byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po dvou. 

11.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

Příloha: Položkový smluvní rozpočet – výkaz výměr 

11.9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, 

nebo dodatkem. 

11.10. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 

příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

 

     

V Šumperku, dne: 27. 3. 2018  V   Opavě, dne:  27. 3. 2018 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Petr Suchomel 

 
Jan Fleischer, MBA  

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

vedoucí o.z. Opava 

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

                                                                          


