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 DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 315 390/01/2016 
číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00260 

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. František Barák – předseda představenstva 
 

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 

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora 
                         
2/ Zhotovitel:  Královéhradecká provozní a.s. 
   Víta Nejedlého 893 
   500 03 Hradec Králové 
 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
   v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel 
 
IČ:  27461211 
DIČ:  CZ27461211 
bankovní spojení:  Komerční banka Hradec Králové 
číslo účtu:  35-5743990247/0100 
telefon:   495 715 111   
fax:   495 715 157 
e-mail:  tomas.hosa@khp.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  ing. Tomáš Hosa, provozní ředitel, zástupce generálního ředitele 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Jiří Kraus, manažer provozu pitných vod 
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III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ  

Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla takto: 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:  31. 12. 2016 
 
Důvodem změny termínu dokončení díla je překážka na straně dodavatele elektrické energie, 
bez něhož nelze provést změnu/přepojení stávajícího odběrného místa na odběrné místo nové, 
byť jsou splněny ze strany zhotovitele veškeré nutné úkony. Jelikož se jedná o nedodělek, 
který brání užívání díla, je nutná změna v termínu dokončení díla. 
 
 

X. SPOLEČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVANÍ 
 

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD č. 315 390/01/2016 (resp. SDVAK00260) ze dne 

30. 8. 2016 zůstávají beze změny. 

 

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:  nejsou 

 

 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 
 

V Hradci Králové dne 14. 11. 2016 V Hradci Králové dne 14. 11. 2016 
 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing. Tomáš Hosa 
předseda představenstva  provozní ředitel, zástupce GŘ 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. 
 


