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 DODATEK č. 1.  
číslo smlouvy objednatele: 316 570 / 03 / 2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 1806/2018 

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 společnosti 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. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor 
BOZP 

                         
2/ Zhotovitel:  VAK STAVBY, spol. s r. o. 
   sídlo/místo podnikání: Výrobní 510, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 3942 
 
jejímž jménem jedná: Roman Kučera, Ing. Monika Halamová - jednatelé 
IČO:  48169234 
DIČ:  CZ48169234 
bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
číslo účtu:  335409/0300 
telefon:   495 545 222 
fax:   495 545 222 
e-mail: info@vakstavby.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Roman Kučera, Ing. Monika Halamová 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Monika Halamová, Pavel Středa 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

 
1/ Tento dodatek upravuje termín dokončení díla uvedeného v bodě C) odstavce č. 1. článku 
III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ z následujícího důvodu: 
 
• Rozhodnutí o povolení stavby nabylo právní moc dne 2. 10. 2018, což je 32 dnů po 

plánovaném termínu zahájení díla. Z tohoto důvodu nebylo možné stavbu zahájit dříve. 
 
Na základě výše uvedených skutečností se termín dokončení díla upravuje následovně: 
 
C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli    30. 11. 2018 
 
 

III. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 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 neprodlen_ 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.  

 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

 

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

 
 
……………………………………… 

 

Ing. Jiří Šolc Roman Kučera, Ing. Monika Halamová  
ředitel společnosti  jednatelé  
Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s. 

VAK STAVBY, spol. s r. o.  

   
 








