
LESY

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/190

i.
Lesy České republiky, s. p.
IČ: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření: Ing. Karlem Fišerem, zástupcem ředitele pověřeným k řízení 
Krajského ředitelství Choceň,
ve věcech technických jedná: 

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun
(dále jen „objednatel44)

a

P O P R spol. s r.o.
IČO: 465 09 283 
DIČ: CZ 465 09 283

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285 
sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
zastoupený: Ing. Vladimír Pražák, jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Pražák, zastupitelnost: Ing. 
Tomáš Opravil
č. telefonu: 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.
I

Při provádění stavebních prací na akci “Oprava a TZ LC Damníkovská stráň - LR Damníkov - LS 
Lanškroun44 v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2018/190, uzavřené dne 30. 10. 2018, byla zjištěna 
potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny 
v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o 
vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového 
rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny proti původní zadávací dokumentaci v zápise do 
stavebního deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.
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Rekapitulace nákladů:
Oprava a TZ LC Cena původní SoD Méněpráce Vícepráce Nová cena SOD

Damníkovská stráň - 700.000,- Kč 257.165,92 Kč 212.322,14 Kč 655.156,18 Kč

LR Damníkov

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu více a méněprací tak, jak stanoví čl. IV. 
odst. 2. Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 655.156,18 Kč bez 
DPH, slovy: šestsetpadesátpěttisícjednostopadesátšestkorunčeskýchosmnácthaléřů bez DPH. DPH 
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 655.156,18 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy a 
dodatku č. 1, doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/190, zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že 
se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost 
tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i 
při plnění této smlouvy / dodatku a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
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nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a 
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. 
za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je 
rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

5. Příloha č. 1: Položkový rozpočet více a méněprací 
Příloha č. 2: Změnový list stavby

V Hradci Králové, dne: 29. 11. 2018

Za zhotovitele 
Ing. Vladimír Pražák 
Jednatel společnosti 
POPR spol. s r.o.

V Týništi nad Orlicí, dne: 29. 11. 2018

Za objednatele 
Ing. Karel Fišer
Zástupce ředitele pověřený řízením 
KŘ Choceň 
Lesy ČR, s.p.
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

;#

Kód: S919/2018/190

Stavba: Oprava LC Damnfkovská stráň_dodatek

Místo: Datum: 29.11.2018

Zadavatel:
Uchazeč

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem -44 833,82 -54 248,92

S919/201 
8/190_A Oprava LC Damnfkovská stráň_méněpráce -257 165,92 -311 170,76 STA

S919/201 
8/190_B Oprava LC Damníkovská stráň_vfcepráce 212 332,10 256 921,84 STA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava LC Damnfkovská stráň_dodatek

Objekt:

S919/2018/190_A - Oprava LC Damníkovská síráň_méněpráce

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 29.11.2018

Projektant:

PČ Ty Kód
P

Popis
... ,, . . . J.cena - „ Cenová
MJ Množství r„„, Cena celkem [CZK]

[CZK] soustava

Náklady soupisu celkem -257 165,92

d HSV Práce a dodávky HSV -257 165,92
D 1 Zemní práce -19 087,80

K 113108441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání 
rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojivá m2 -600,000 25,17 -15 102,00 CSÚRS 2018 01

2 K 181951101 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 -780,000 5,11 -3 985,80 CS ÚRS 2018 01

D 5 Komunikace pozemní -238 078,12

3 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 -156,000 141,15 -22 019,40 CS ÚRS 2018 01

4 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 -270,000 173,45 -46 831,50 CS ÚRS 2018 01

5 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 -100,000 209,24 -20 924,00 CS ÚRS 2018 01

6 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s 
vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 
doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes
0,08 do 0,10 m3/m2

m2 -600,000 83,07 -49 842,00 CS ÚRS 2018 01

7 K 571907111 Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo 
těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m2 -4 498,000 21,89 -98 461,22 CS ÚRS 2018 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Oprava LC Damníkovská stráň_dodatek

S919/2018/190_B - Oprava LC Damníkovská stráň_vícepráce

Místo: Datum: 29,11.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

PČ Ty
P

Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 212 332,10

D HSV Práce a dodávky HSV 212 332,10
D 1 Zemní práce 7 000,00

1 K 125000002 Vyhloubení mělkého příkopu - průměrná hl. 0,20 m (š. ve dně 0,20 m) 200,000 35,00 7 000,00

D 5 Komunikace pozemní 205 332,10

2 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 635,000 76,26 48 425,10 CSÚRS 2018 01

3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 400,000 107,53 43 012,00 CS ÚRS 2018 01

4 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 96,000 170,95 16 411,20 CS ÚRS 2018 01

5 K 564671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 330,000 217,76 71 860,80 CS ÚRS 2018 01

7 K 564681111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 100,000 256,23 25 623,00 CS ÚRS 2018 01
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 26.11.2018

Název veř. zakázky: Oprava a TZ LC Damníkovská stráň - LŘ Damníkov - LS 
Lanškroun_____________________ _______________________________ __________
Zhotovitel: P O PRspol. s. r. o., IČO: 46509283, DIČ: CZ46509283 ______
Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun
Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
LC Damníkovská stráň O - “

Popis změny:
-V úseku KM 0,350 - 0,400 nebude realizováno rozryti povrchu a celoplošné doplnění ŠD 0,1 m3/m2. 
Dojde pouze ke kolejové výspravě ŠD tl. 150 mm.
-V úseku KM 0,400 - 0,500 nebude realizováno rozryti povrchu a celoplošné doplněni ŠD 0,1 m3/m2. 
Dojde k vyplnění koleji ŠD tl.150 mm a celoplošnému doplnění ŠD tl 100 mm.
-V úseku KM 0,950 - 1,000 bude ke kolejové výspravě přidáno celoplošné doplněni ŠD tl. 100 mm.
-V úseku KM 1,110-1,125 bude na sanaci pláně použito HDKfr. 63/125 mm místo ŠDfr. 0/125 mm.
-V úseku KM 1,400- 1,500 bude použita kolejová výsprava tl 150 mm místo 100 mm
-V úseku KM 1,500- 1,515 bude na sanaci pláně použito HDKfr. 32/63 mm místo ŠD fr. 0/63 mm.
-V úseku KM 1,950-2,010 bude na plošně vyrovnáni použito HDKfr. 63/125 mm místo ŠD fr. 0/125 mm. 
Tato vrstva bude zakalena ŠD fr. 0/63 v tloušťce 3,5 m.
- V úseku KM 2,100 - 2,150 Dojde k vyplnění levé koleje HDK fr. 63/125 místo ŠD fr. 0/125 mm. Krycí 
vrstva bude ze ŠD tl, 100 mm
- Dojde k vyčištěni celkem 200 m příkopů.
-U doplněné štěrkodrti nedojde k zakalení jemným drceným kamenivem.__________ ___________ __ _
Zdůvodněni změny:
-celoplošné rozryti a doplněni kameniva není vzhledem ke stavu povrchu cesty potřebné 
-celoplošné rozrytí a doplněni kameniva není vzhledem ke stavu povrchu cesty potřebné 
-po odstraněni krajnic byla zjištěna potřeba celoplošného doplnění z důvodu nevhodného podloží
- materiál fr. 63/125 mm bude do zamokřeného místa vhodnější než fr. 0/125 mm
- při pojezdu techniky bylo odhaleno nevhodné podloží. Navržená vrstva by byla nedostatečná
- materiál fr. 32/63 je na sanaci zamokřeného místa vhodnější než fr. 0/63 mm
- materiál fr. 63/125 je na sanaci zamokřeného místa vhodnější než fr. 0/125. Krycí vrstva ze ŠD zajistí 
celistvý povrch úpravy
-vyplnění zamokřené koleje fr. 63/125 mm bude vhodnější než fr. 0/125 mm 
-pročištěni příkopů zajisti lepši odvodnění cesty
-povrch doplněné štěrkodrti |e dostatečně celistvý a zakaleni není potřebné.

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
do časového plánu (Ano/Ne):

do ceny:

Sníženi ceny o: 
(Kč bez DPH)

Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Ne

l:0,-

N: 257.165,92,'

l:0,-

N: 212.322,14,-

Ne

Termín dokončeni do; 
Bilance:

44.833,82,- Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně
Konečná celková cena veř. zakázky po změně 655.166,18,- Kč bezSMRv -5*

Zástupce zhotovitele - jméno:

Zástupce objednatele - jméno:

Ing. Tomáš Opravil DatumKi^ řA,^

Bc. Jiří Šebrle Datum;
Přílohy:
Položkový rozpočet: Oprava LC Damníkovská stráň_méněpráce, vícepráce




