
Vzor dohody o narovnání

Dohoda o narovnání
(ke Smlouvě č. S911/2017/168)

(dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540

a

STAMEX spol. 5 r.o.

IČO: 64084256

Březová čp, 8, 747 44 Březová

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8579 

(dále jednotlivě jako „smluvní strana" a společně jako „smluvní strany")

uzavírají následující dohodu o narovnání:

1. Smluvní strany podepsaly mezi sebou dokument - smlouvu uvedenou v příloze této 
dohody (v textu této dohody jen „Smlouva"), přičemž výslovně prohlašují, že práva a 
povinnosti (závazky), jež měly Smlouvou mezi smluvními stranami vzniknout, tak jak by 
odpovídaly obsahu Smlouvy a příslušných obecně závazných právních předpisů, pokud by byla 
Smlouva účinná, zcela odpovídaly a odpovídají jejich skutečné, svobodné a vážné vůli.

2. Vzhledem ke způsobu, času anebo podobě uveřejnění Smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, mají smluvní strany 
za sporná a pochybná veškerá práva a povinnosti (závazky), jež mezi nimi vznikly v souvislosti



s poskytnutím (učiněním) anebo neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou 
předpokládaných.

3. Za shora uvedené situace smluvní strany přistoupily k úpravě veškerých práv 
a povinností (závazků), jež jim vznikly v souvislosti s poskytnutím (učiněním) anebo 
neposkytnutím (neučiněním) plnění anebo úkonů Smlouvou předpokládaných, a to tak, 
že veškerá takto vzniklá práva a povinnosti (závazky) se nahrazují takovými právy 
a povinnostmi, jež by stranám vznikly, a to ať již s ohledem na ustanovení Smlouvy či obecně 
závazného právního předpisu, pokud by Smlouva byla řádně a včas uveřejněna v Registra 
smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v rozhodném znění, 
a to se zřetelem lc poskytnutí (učinění) anebo neposkytnutí (neučinění) plnění anebo ostatních 
úkonů Smlouvou předpokládaných, jakož i ke všem ostatním skutečnostem, jež nastaly nebo 
nenastaly od okamžiku podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami. Pro vyloučení veškerých 
pochybností se sjednává, že smluvním stranám budou v souvislosti se shora uvedeným rovněž 
v budoucnu příslušet veškerá taková práva a povinnosti, jako by byla Smlouva řádně a včas 
uveřejněna v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 
v rozhodném znění, a to přinejmenším z titulu této dohody o narovnání.

4. V případě, že by byla tato dohoda shledána neexistentní, neplatnou anebo neúčinnou, 
a to ať již z části nebo celá, odpovídá vůli obou smluvních stran, že učiní vše tak, aby účinky 
touto dohodou zamýšlené nastaly, což smluvní strany stvrzují nejen touto dohodou, ale zavazují 
se lctomu rovněž shodnými jednostrannými projevy vůle o témže obsahu vzájemně 
doručenými, j ež tento dokument rovněž představuj e.

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom.

Ye Frýdku-Místku, dne 2 6 -02“ 2019 y Březové, dne:

2 7 -02- 2019

Za smluvní strany

jednatel firmy



usy cit
DODÁTE Kč. 1 
ke smlouvě o dílo č. 

S911/2017/168

Lesy České republiky, s.p. t
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán:  pověřený řízením
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu ě. 02/2014: ředitel
Krajského ředitelství Frýdek Místek.
ve věcech technických jedná:  (technický dozor)
č.telefonu:  e-mail:
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)
a

STAMEX spol. s.r.o.
IČO: 64084256 
DIČ: CZ64084256
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579
sídlo: Březová ě.p. 8, 747 44 Březová
Zastoupený:  jednatel společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: email: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

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

Dodatek č.2 smlouvy o dílo; ČS911/2017/168
strana č. 1



II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „LC Nad Vodojemem^ číslo S911/2017/168 ze dne 
23.8.2017 je změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovená v souladu splatnými normami jako cena pevná, obsahující 
veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/168 
ve výši:

3 507 184,63 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/168 

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací prací souvisejících 
s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

-11 914,74 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.l 
68 344,17 Celkem KČ bez DPH za vícepráce dodatek č. 1

56 429,43 Celkem Kč bez DPH za méněpráce a vícepráce dodatek č. 1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/168 včetně dodatku č. 1.

3 563 614,06 ,- Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující 
skutečnosti:

Bude provedeno zpevnění zemní krajnice se zhutněním v lan 0,882 - 1,143 (cca 261m).
V průběhu realizace bylo zjištěno, že ve výše jmenovaném úseku neodpovídá hornina zatřízení dle PD. 
Jedná se minimálně o jednu třídu tvrdší horninu. Proto budou zemní práce na příkopech zatřízeny 
v kategorii 4 a 5, namísto kategorie 3.

Dále bude prodloužen termín řádného dokončení díla dle článku HI., bodu 3. 

Nový termín řádného dokončení díla je stanoven na 15.6.2018.

Dodatek 6.2 smlouvy o dílo; 6S911/2017/168
strana 6.2



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/168 ze dne 23.8.2017 zůstávají v platnosti a 
nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

Ve Frýdku Místku, dne: ^ 'líf

jednatel firmy

Ve Frýdku - Místku, dne: H ^

ředitel KŘ Frýdek-Místek

Dodatek č.2 smlouvy o dílo; ČS911/2017/168
strana č.3



______________ Položkový rozpočet
LC Nad vodojemem - méněpráceS:

Pc Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Dii: 1 Zemni prače 1 1 914 /4

1 122201102 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 135,64000 64,85 8 796,25
2 122201109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 27,12800 21,69 588,41
3 131201101 Hloubeni nezapal, jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 9,94200 85,94 854,42
4 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1,98800 12,54 24,93
5 132201101 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 8,81100 160,63 1 415,31

6 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,76200 133,61 235,42



______________ Položkový rozpočet
LC Nad vodojemem - vícepráceS:

Pc Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Dii 1 Zemni prače 29 260,72

1 122301102 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 45,21400 115,97 5 243,47
2 122301109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 9,04300 22,74 205,64
3 131301101 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 3,31400 125,73 416,67
4 131301109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 0,66200 25,90 17,15
5 132301101 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 2,93700 293,86 863,07

6 132301109 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ m3 0,58700 206,04 120,95
7 122401102 Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 m3 90,42600 175,22 15 844,44
8 131401101 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ m3 6,62800 374,63 2 483,05
9 132401101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ m3 5,87400 692,25 4 066,28

DII: l^mBUKi Komunikace ' 39 083,45
1 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 195,75000 199,66 39 083,45

km 0,882-1,143:261,00*0,75 195,75000

celkem: 68 344,17






