
DODATEK č. 1
ke smlouvě č. 18/2017/Gro „Korouhevský potok v k.ú. Korouhev" ze dne 27.8.2018 uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění na 
provedení díla „Korouhevský potok v k.ú. Korouhev"

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1 106/19. Nový Hradec Králové. 500 08 Hradec Králové 
IČ: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
zastoupený lng. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené  vedoucím Správy 
toků - oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno
ve věcech technických jedná: vedoucí správy toků, č. mob. e-mail: 

(dále jen „objednatel")

a

TRS Inženýring Brno s.r.o.
IČO: 06173888 
DIČ: CZ06173888
Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 100498 
Sídlo: Stojanová 378/8, Veveří, 602 00 Brno 
Statutární orgán: 

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č.telefonu: 7
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.l Smlouvy o dílo č. 18/2017/Gro uzavřené na řádné provedení díla 
„Korouhevský potok v k.ú. Korouhev" je změna znění čl. II., odst.2, věta první. tj. změna termínu 
řádného dokončení díla. Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele ze dne 22.3.2019 a to 
posunutím termínu řádného dokončení díla o 14 kalendářních dnů oproti termínu řádného dokončení



díla dle smlouvy o dílo. Termín je posunut z důvodu dosud nevhodných klimatických podmínek 
k zajištění uvedení pozemků do původního stavu a založení trávníků,

Dalším předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 18/2017/Gro uzavřené na řádné provedení díla 
„Korouhevský potok v k.ú. Korouhev" je změna znění čl. 111., odst.l věta první, t.j. změna ceny za dílo 
a to odečtením neprovedených prací ( méněpráce ). V průběhu stavby byl zjištěn a geodeticky 
zaměřen menší objem vytěžených sedimentů. Zhotovitel při čištění koryta v souběhu se silnicí zvolil 
jiný technologický postup a z tohoto důvodu nebylo nutné zajistit zvláštní užívání komunikace.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č, 18/201 7/Gro na provedení díla Korouhevský potok 
v k.ú. Korouhev" takto:

II. DOBA PLNĚNÍ

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádné provedeno, včetně řádného poskytnutí 
plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne 14.4.2019, s tím, že kácení bude zahájeno 
v termínu od 1.11.2018. Dílo (jeho část ) je provedeno, , je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dáílo ( jeho část ) má vadu , neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo ( jeho část )vykazující vady, popřípadě dílo ( jeho část ) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

III. CENA ZA DÍLO

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 948.004,90 
Kč bez DPH, slovy devět set čtyřicet osm tisíc čtyři korun českých devadesát haléřů bez DPH. 
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo činí:
Cena za dílo bez DPH - původní 
Cena za méněpráce bez DPH

1.024.799,10 Kč 
- 76.794,20 Kč

Nová cena za dílo bez DPH 948.004,90 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 18/2017/Gro ze dne 27.8.2018 nezměněné tímto dodatkem zůstávají 
v platnosti.

Dodatek č.l ke smlouvě č. 18/201 7/Gro ze dne 27.8.2018 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho 
podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
V případě, že se na tento dodatek ke smlouvě 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 této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě 
vyhotovení.



Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
dodatku v jeho plném znění,

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, 
které nemohou být zpřístupněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle 
zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č, I 8/201 7/CJro ze dne 27,8,201 8.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.l ke smlouvě přečetly, sjeho obsahem souhlasí a že byl 
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne 07.4*. V V Brně dne Il.:03: 2019
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Objekt: SO 01.3 - čištění - bez stavby
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