
o dílo č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe VN Jordán II.

DODATEK Č.2KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: 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: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

vedoucí správy toků,
číslo telefonu: 

, správce toku,
číslo telefonu:  e-mail: 
I , zástupce vedoucího správy toků
číslo telefonu: 
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

a

MVP Merklín s.r.o.
IČO: 26375699 

DIČ: CZ26375699

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň, oddíl C, vložka 16282 
sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín 
statutární orgán: jednatel - 
zastoupený: I
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I
č. telefonu: 
bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 224/955185,212236/S955/20.17/118/JVe na akci 
„VN Jordán II.44

1. Změna správce toku.
2. Údaje o smluvní straně „objednatel44 nově zní takto:

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
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Smlouva o dílo č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JYe VN Jordán II.

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 dle směrnice 19/2015 Podpisový řád  vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků,
číslo telefonu: e-mail: f

, správce toku,
číslo telefonu: e-mail: 

 zástupce vedoucího správy toků
číslo telefonu: e-mail:
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

3. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo 
č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe. Změna rozsahu provádění díla (vícepráce) má vliv na změnu 
ceny za dílo, taje upravena o cenu méněprací. Ocenění méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. 
uvedené smlouvy o dílo.

Cena za dílo dle smlouvy o dílo, ve znění SoD
Cena za dílo dle dodatku č. 1 (31.10. 2018) 

Méněpráce

Nová cena za dílo dle dodatku č. 2

2 473 863,- Kč bez DPH 
2 500 890,- Kč bez DPH 

6 033,40 Kč bez DPH 
2 494 856,60 Kč bez DPH

4. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 494 856,60 Kč bez DPH, 
slovy dvamilionyčtyřistadevadesátčtyřitisícosmsetpadesátšest korun českých šedesát haléřů bez DPH. DPH 
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo, rozpočtem víceprací, 
který je nedílnou přílohou dodatku č. 1 SoD a rozpočtem méněprací, který je nedílnou přílohou tohoto 
dodatku č. 2 SoD. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení 
díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

5. Ostatní body smlouvy o dílo č. 224/955185,212236/S955/2017/118/JVe zůstávají beze změn.

6. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Příloha: Rozpočet - méněpráce

II*
V Plzni, dne:..................

y 

v m 2019
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2017/05_J_ll_mene
Stavba: VN Jordán ll.meneprace

KSO: 833 19 CC-CZ:
Místo: pozemek p.č. 684 Datum: 23.4. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 26375699
MVP Merklín, s.r.o. DIČ: CZ26375699

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ: 28364643
AV ProENVI, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu 
prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS, ale způsob tvorby ceny

Cena bez DPH 6 033,40

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 6 033,40 1 267,01

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 7 300,41

http://www.cs-urs.cz


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017/05JJLmene

Stavba: VN Jordán Il.jmeneprace

Místo: pozemek p.č. 684 Datum: 23. 4. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s. p. Projektant: AV ProENVI, s.r.o.
Uchazeč: MVP Merklín, s.r.o. Zpracovatel: AV ProENVI, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 6 033,40 7 300,41

SOS S05 Lesní cesta 6 033,40 6 033,40



krycí list soupisu prací

Stavba:
VN Jordán l!._meneprace 

Objekt:

S05 - S05 Lesní cesta

KSO: 833 19
Místo: pozemek p.č. 684

CC-CZ:
Datum: 23.4. 2017

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky, s. p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 26375699
MVP Merklín, s.r.o. DIČ: CZ26375699

Projektant: IČ: 28364643
AV ProENVl, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Zpracovatel: IČ: 28364643
AV ProENVl, s.r.o. DIČ: CZ28364643

Poznámka:
VÝKAZ VÝMĚR ODPOVÍDÁ VÝKRESU D.lb, D.2b, D.3b; D.7

Cena bez DPH 6 033,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPI-základní 6 033,40 21,00% 1 267,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 300,41



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Jordán ll._meneprace
Objekt:

SOS - SOS Lesní cesta
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

pozemek p.č. 684

Lesy České republiky, s. p.
MVP Merklín, s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23. 4. 2017

AVProENVI, s.r.o.
AV ProElMVl, s.r.o.

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množstv J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

6 033,40

6 033,40 
6 033,40

1 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 
profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 
hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 63,69 55,50 3 534,80
CS ÚRS 2017
01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, 
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu 
silnic. Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto 
katalogu, c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném 
předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1
000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro 
sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použit pro 
odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek 
tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na 
přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného 
přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se 
nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a 
násypišiěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh. na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních 
prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění 
výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1. Vodorovné přemístění 
výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

8 K 569251111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po m2 31,00 80,60 2 498,60 CS ÚRS 2017

PSC

p

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou 
započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 
Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami 
části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

Poznámka k položce:

1




