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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO  
č. S/ŘVC/067/P/SoD/2016   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 32801636-01                   (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí n ad Labem 
- státní hranice ČR/SRN - Plavební stupe ň Děčín 

Vyhodnocení výškových změn říčního dna pod Plavebním stupněm Děčín 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM  Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
Sídlo:             Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 
Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 
Peněžní ústav:       Česká národní banka, pobočka Praha 
Číslo účtu:          2006-8322071/0710 
IČ:              67981801 

a 

ZHOTOVITELEM DHI a.s. 
Sídlo:             Na Vrších 1490/5, 100 00 Praha 10 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 
3604 
Osoby oprávněné 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Karel Pryl - předseda představenstva 
                Ing. Petr Vacek - člen představenstva 
IČ:              64948200 
DIČ:             CZ64948200 
Peněžní ústav:       Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:          XXXXXXXXXXXXXXX 

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/067/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), 32801636-01 (evidenční číslo 
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 9.6.2016 upravuje takto: 

z důvodu potřeby získání úplného přehledu o dynamice morfologického vývoje říčního dna Labe a 
vlivu významné povodně v červnu 2013 se: 

1) v čl. II. „ PŘEDMĚT SMLOUVY“  vypouští původní odstavec 2 a je nahrazen novým odstavcem 2 v 
tomto znění: 

„V souvislosti modelovým výzkumem říční trati pod PSD je nezbytné vyhodnotit výškové 
změny říčního dna mezi jednotlivými měřeními dna, dát je do souvislosti s možnými 
morfologickými změnami koryta v důsledku povodní (především v srpnu 2002, v dubnu - 
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květnu 2006 a v červnu 2013), zhodnotit míru těchto změn způsobených skutečnými 
morfologickými procesy resp. odlišnou technologií pořízení dat. 

Vyhodnocení zaměření říčního dna Labe bude provedeno na základě dat z let 2001, 2008 až 
2009 z měřící lodi Valentýna a ze zaměření vyměřovací lodě Střekov z let 2012 a 2016 
formou rozdílových map snížení či zvýšení dna v úseku ř. km 726,55 - 737,12 (Valenýna 2008 
až 2009 x Valentýna 2001, Střekov 2012 x Valentýna 2001, Střekov 2012 x Valentýna 2008 
až 2009 a Střekov 2016 x Střekov 2012). Závěrečná zpráva celou problematiku vyhodnotí, 
popíše užité podklady a metodiku řešení“ 

2) v čl. III. „ SMLUVNÍ CENA“  vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění:  

„SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí: 

cena bez DPH           344 000,- Kč 

DPH  21%                  72 240,- Kč 

Celková cena včetně DPH    416 240,- Kč 

3) v čl. IV. „ TERMÍN PLNĚNÍ“  vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 
v tomto znění:  

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. II. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a 
na své nebezpečí ve lhůtě do 9.9.2016“. 

4) v čl. IX. „ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“  se doplňují odstavce 7 a 8 v tomto znění:  

„7. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním smlouvy, a výslovně identifikuji takové 
informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona 
č. 106/1999 Sb. 

8. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření smlouvy, zašle objednatel. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto 
dokumentu ZHOTOVITELI. 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/067/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), 
32801636-01 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 9.6.2016 se nemění. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.  

V Praze dne …………………                 V Praze dne …………………… 

Za OBJEDNATELE              Za ZHOTOVITELE 
 
 
  ……………………………………….. 
 Ing. Karel Pryl 
  předseda představenstva 
 
 
........................................................ .......................................................... 
Ing. Lubomír Fojtů Ing. Petr Vacek 
ředitel člen představenstva 


