
 

 
 
316 540 – ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce hromosvodů a rozvodů uzemnění 
 

 DODATEK č. 1 
číslo smlouvy objednatele: 316 540/01/2018   
číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00287 

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. Jiří Šolc, ředitel na základě pověření 
 

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. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP 
                         
2/ Zhotovitel:  Královéhradecká provozní, a.s. 
   sídlo/místo podnikání:  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 
 
jejímž jménem jedná: Jakub Hanzl, pověřený člen představenstva 
 
IČ:  27461211 
DIČ:  CZ27461211 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  35-5743990247/0100  
telefon:   495715230   
e-mail:  info@khp.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Tomáš Hosa, pověřený člen představenstva 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Vladimír Šubr, specialista stavební výroby 
  Petr Navrátil, manažer provozu odpadních vod 
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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. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k  zakázce 
„ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce hromosvodů a rozvodů uzemnění“. 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. 
 
3/ 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 1.206,682,- Kč 
 
Změna ceny celkem dle ZL č. 1 39.313.,- Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem 1.245.995,- Kč 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 
 
 

III. 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 
všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně 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.  
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Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce 
hromosvodů a rozvodů uzemnění“ (změnový list č. 1) 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

V Hradci Králové dne  V Hradci Králové   
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Jakub Hanzl  
ředitel na základě pověření  pověřený člen představenstva  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

Královéhradecká provozní, a.s.  

   
   
 



Příloha č. 1 

 

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN 

NÁVRH ZMĚNY číslo :  1 

 
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: 6.8.2018 
Způsob odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

Odkazy                             na 
specifikaci: 

- 

na výkresy: - 
na rozpočtové podklady: -  

na jinou část smlouvy: - 

POPIS ZMĚNY ČÁSTI:  „ČOV Nový Bydžov – rekonstrukce hromosvodů a rozvodů 
uzemnění“ 
 
Změna č. 1 – Dobetonávky p řekopů komunikací a výsev travního semene výkopem v 
trávníku  

- Navrhujeme realizovat dobetonávky po výkopu pro zemnící drát v komunikacích. A to 
v místech, kde nejsou betonové panely, ale monolitická betonová plocha. 

- Dále navrhujeme výsev travního semene nad provedeným výkopem ve stávajícím 
trávníku.  

V průběhu stavby bylo zjištěno, že překopy vnitroareálových komunikací nelze realizovat jen 
pod stávajícími silničními panely, ale je třeba zasáhnout do monolitických betonových ploch. 
Tuto překopy je nutné opět zabetonovat s čímž v PD nebylo počítáno. Tuto skutečnost bylo 
možné zjistit předem, tudíž je to chyba projektové dokumentace. 
Dále v PD nebylo počítáno s výsevem travního semene po výkopech ve stávajícím trávníku. 
  
 
 

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 
 
Stanovisko objednatele:   

Stanovisko zhotovitele:   

Stanovisko projektanta:   

Stanovisko provozovatele:  

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 

 
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: 6.8.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou poslem e-mailem 
 

osobně   

V souladu se Smlouvou o dílo p ředkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny  
 
Rekapitulace více a mén ěprací: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. 
Jungmanna“ 
 
 

číslo 

změny 
popis změny 

cena               

(Kč bez DPH) 

1 vícepráce 39 313 

 
změna ceny dle dodatku č. 1 celkem 39 313 

 
 

 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
39.313,- Kč bez DPH 
(třicetdevěttisíctřistatřináct korun českých) 
Zpracoval:   Převzal: 

Vladimír Šubr 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

Ing. Petr Keindl                                        
za objednatele (jméno/podpis) 

 
 
 
 
Datum: 6.8.2018 

 
 
 
Datum:  6.8.2018 

 



 

 

KNIHA VÍCEPRÁCÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN 
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY Číslo: 1 

 

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: 6.8.2018 
Způsob 
odeslání/ 
předání/datum: 

poštou emailem faxem osobně 

Vyjádření projektanta: 
 
Vyjádření provozovatele:  
 
Vyjádření ostatních účastníků: 
 
Vyjádření objednatele 
ANO 
NE (vysvětlení) 
Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) 
39.313,- Kč bez DPH 
(třicetdevěttisíctřistatřináct korun českých) 
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: 
                                               

Vladimír Šubr 
za zhotovitele (jméno/podpis) 

 
Ing. Pavel Loskot                                              

(jméno/podpis)                                              
 

 
 
 
 
 
Datum: 8.8.2018 

 
 
 
 
 

Datum:  8.8.2018 


