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Dodatek č. 1 – VHZ_2018/115 

ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/30 

 
 

na stavbu “Část 1: SO 02 splašková kanalizace a SO 03 vodovod lokalita K Pešti, 
Loštice” 

 
 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“)  

 

 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.  

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01 

IČ: 47674954 

DIČ: CZ47674954 

zastoupena:    Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva 

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

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Objednatel“   

 

a 

 
AVJ-STAVBY s.r.o. 

se sídlem: Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy 

IČ: 03199339 

DIČ: CZ03199339 

zastoupení: Bc. Andrej Peňák, jednatel 

zapsán/a v obchodním rejstříku: KS v H. Králové, odd. C, č.vl. 33851 

bankovní spojení: xxx 

 xxx 

dále jako „Zhotovitel“ 

 
 

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo: 
 

1. Předmět smlouvy 
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Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění: 
 
1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na 

provedení nutných víceprací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací byly odsouhlaseny 

objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 
 
Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně: 

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu: 
 

Základní cena dle SoD  (bez DPH) 3 030 746,20 Kč 

Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH) 97 488,03 Kč 

Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH) 97 488,03 Kč 

Cena celkem včetně dodatku (bez DPH) 3 128 234,23 Kč 

DPH 21% 656 929,19 Kč 

Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21% 3 785 163,42 Kč 

  

 

 
 V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění. 

 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z 
toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran.  

    

 

 

V Šumperku dne: 30. 7. 2018 Ve Svitavách dne:  31. 7. 2018 

 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ing. Petr Suchomel 

 
Bc. Andrej Peňák 

 

předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. 

jednatel  

AVJ-STAVBY s.r.o. 

 


