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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. objednatele č. D952160059 

na akci: Opatovický kanál, Semín-Podůlšany, odstranění nánosů, ř.km 1,010-23,945 
 

 

I. Smluvní strany  
 

Objednatel:  

 

Název: Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951 PSČ 500 03 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 

 Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností 

 Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ 

 Ing. Martin Oliva, osoba pověřená technickým dozorem 

 stavebníka (TDS) 

 

IČ: 70890005 

DIČ: CZ70890005 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473 

Tel: 495 088 111 

Fax: 495 407 452 

E-mail: labe@pla.cz 

Číslo stavby objednatele: 129140001 

 

a 

 

Zhotovitel: 

 

Název: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 

Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III.  

 

Statutární orgán:  Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,  

 Mgr. Pavel Vančura – jednatelé společnosti 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,  

 Mgr. Pavel Vančura – jednatelé společnosti 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Jakub Eichler 

IČ: 15053695 

DIČ: CZ15053695 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 

Číslo účtu: ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300 

Telefon: 469 682 303 – 05 

E-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz  

mailto:ekomonitor@ekomonitor.cz
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Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952160059 

v jednotlivých článcích takto: 

 

Čl. č. 3. Doba plnění díla, bod 3.3. 

 

Stávající text: 

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech: 

 

I. etapa - DSJ  do 20. 12. 2016 

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději  do 30. 11. 2019 

 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

 

I.a. etapa - Technická část DSJ a činnosti dle bodu 2.4 písm. a), b), c), d) Smlouvy  do 20. 12. 2016   

I.b. etapa - DSJ se zapracováním výsledků inženýrské činnosti a činnosti dle bodu 2.4 písm. e), f) Smlouvy 

do 31. 8. 2017 
II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději  do 30. 11. 2020 

 

Čl. č. 4. Cena díla 
 

Stávající text:  
 

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 646 000,- Kč, 

slovy: šest set čtyřicet šest tisíc korun českých bez DPH. 
 

se nahrazuje textem níže uvedeným: 

 

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 646 000,- Kč, 

slovy: šest set čtyřicet šest tisíc korun českých bez DPH. 

Výsledná cena se skládá z cen za dílčí etapy: 

I.a. etapa  Technická část DSJ     568 000 Kč 

I.b. etapa DSJ se zapracováním výsledků inženýrské činnosti   66 000 Kč 

Etapa II. Výkon autorského dozoru       12 000 Kč 
 

Zdůvodnění:  

 

V průběhu projednání připravované akce s dotčenými orgány státní správy byla úsekem památkové péče 

vznesena doporučení, která jsou v přímém rozporu s požadavky dalších stran, zejména s orgánem ochrany 

životního prostředí. Není dořešena problematika pohybu mechanizace v lesních úsecích, kdy vlastníci 

lesních pozemků nesouhlasí s kácením stromů za účelem přístupu ke kanálu a varianta rozhrnutím sedimentů 

v těchto úsecích do lesa naráží na odpor dotčených orgánů státní správy (správy lesů, odpadového 

hospodářství i ochrany přírody). Tento střet zájmu pramenící z odlišného pohledu na péči o technickou 

památku, která je významným krajinným prvkem a zároveň biotopem chráněných druhů živočichů vyžaduje 

rozsáhlejší projednání na více úrovních. Tato projednání budou časově náročná a vyžadují posun termínu.  

S ohledem na výše popsanou problematiku bude předmět díla fakturačně rozdělen tak, aby bylo možné 

odevzdat technickou část DSJ.  

 

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana 

obdrží po dvou výtiscích. 

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160059 se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém 

jejím obsahu. 

 

V Hradci Králové, dne ...........................    V Chrudimi, dne ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________      ______________________ 

         za objednatele                za zhotovitele 

      Ing. Petr Martínek                                                                   Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 

        investiční ředitel                                                                                     jednatelé společnosti 


