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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 
č. zhotovitele: 588/2020 

 

Objednatel:   Obec Nelahozeves  

Oprávněný zástupce:    Jakub Brynda, starosta       

IČ:    002 37 094 

Sídlo:   Školní čp. 3, 277 51 Nelahozeves 

Číslo datové schránky zadavatele:  t42bciq 

Bankovní účet:     Česká spořitelna, a.s., 0460045349/0800 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Jakoubek tel: +420 775922074 

e-mail: jakoubek@vhsprojekt.cz 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Jakub Brynda, tel.: +420 777130635  

e-mail: starosta@nelahozeves.cz 

a 

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o. 

Oprávněný zástupce:  Petr Řehoř, jednatel 

Zapsaný:  v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl  C, vl. 47534 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  25075543/CZ25075543 

Sídlo/místo podnikání: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice 

kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:  

Ing. Petr Jangl 

kontaktní údaje: telefon: 606 713 475, e-mail: jangl@stavitelstvirehor.cz 

kontaktní osoba ve věcech 
technických: 

Ing. Jakub Matyáš 

kontaktní údaje: telefon: 736 630 751, e-mail: matyas@stavitelstvirehor.cz 

 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 3. 2020: 

 
1.  

Preambule 
 

Vzhledem k tomu, že se Objednatel rozhodl využít opční právo v souladu s ust. § 100 
odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodli se Objednatel a 
Zhotovitel na upřesnění smlouvy o dílo č. 588/2020 ze dne 2. 3. 2020 (dále jako 
„smlouva“) a uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě v následujícím znění: 
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2.  

Předmět Dodatku 
 

1. Článek 2. Předmět díla, odst. 2.2. smlouvy smluvní strany mění tak, že dosavadní znění se 
mění na znění nové: 

2.2.                 Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci: 
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby vedenou pod názvem: „SPLAŠKOVÁ 

KANALIZACE – UL. ZAGAROLSKÁ, POD STRÁNÍ, MÍSTNÍ ČÁST PODHOŘANY“ ze září 2019, 
pod číslem zakázky 19048_3_VHS vypracovanou společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 
03508684, odpovědný projektant: Ing. Martin Jakoubek, AI 0008590, projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby vedenou pod názvem „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – 
UL. NÁDRAŽNÍ A PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ z března 2020, pod číslem zakázky 
19048_1c_VHS vypracovanou společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, 
odpovědný projektant: Ing. Martin Jakoubek, AI 0008590, projektovou dokumentaci 
pro oznámení záměru vedenou pod názvem „DOPLNĚNÍ TLAKOVÝCH SPLAŠKOVÝCH 
PŘÍPOJEK UL. ZAGAROLSKÁ A POD STRÁNÍ“ z února 2020, pod číslem zakázky 
20003_1_VHS vypracovanou společností VHS PROJEKT, s.r.o., IČ: 03508684, odpovědný 
projektant: Ing. Martin Jakoubek, AI 0008590  (dále jen „Projektová dokumentace“), 

- Harmonogram provádění prací 
- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr), 
- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele, 
- Kopie stavebního povolení (bude předáno nejpozději spolu s výzvou k převzetí 

staveniště) 

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní 
síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly: 
• vlastní text této Smlouvy o dílo, 
• Projektová dokumentace 
• textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí 
dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací 
dokumentace, 
• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek 
(položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele, 
• harmonogram provádění díla  
• ostatní části zadávací dokumentace. 

 

2. Článek 5 Cena díla, odst. 5.1: 
5.1.          Cena díla činí :  40 489 240,80 Kč bez DPH  

(slovy: čtyřicetmilionůčtyřistaosmdesátdevěttisícdvěstěčtyřicet korun českých) 
                                              8 502 740,57 Kč DPH  
                                           48 991 981,37  Kč včetně DPH. 
        (dále jen „Cena díla”)  
 
z toho: 
 
Splašková kanalizace – ul. Zagarolská, Pod Strání, místní část Podhořany 
 31 560 899,20 Kč bez DPH 
 
Splašková kanalizace – ul. Nádražní a přípojky splaškové kanalizace 
 7 033 684,02 Kč bez DPH 
 
Doplnění tlakových splaškových přípojek ul. Zagarolská a Pod Strání 
 1 894 657,58 Kč bez DPH 
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3.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze 
změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto Dodatkem, není-li 
výslovně písemně sjednáno jinak. 
 

 

 

V Nelahozevsi dne .............. V Černošicích dne  

podpis: 

…………………………………………. 

podpis: 

……………………………………. 

za Objednatele 
Jakub Brynda,  
starosta obce Nelahozeves 

        za Zhotovitele 
        Petr Řehoř, 
        jednatel Stavitelství Řehoř, s.r.o. 

  

 
 
 


