
dodatek č. 1 k smlouvě o dílo „Lesní potok v km 0,000-1,000“

DODATEK č. 1
k smlouvě o dílo č. 4-2-951/19/HB 

uzavřené dne 25. 3. 2019

I. Smluvní strany

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 Odry
ve věcech technických jedná: vedoucí správy toků

č. telefonu , e-mail:
chnický dozor stavebníka (TDS) 

č. telefonu:  e-mail: z 
 osoba pracující pod vedením TDS 

č. telefonu: , e-mail:
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

a

Pohl CZ, a. s., odštěpný závod Opava
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934 
sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
ve věcech technických j edná autorizovaný stavbyvedoucí:  
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. X., odst. 2, smlouvy o dílo č. 4-2-951/19/HB, ze dne 25. 3. 2019, dodatek 
č. 1 ktéto smlouvě o provedení stavby „Lesní potok v km 0,000-1,000“ podle projektové dokumentace 
vypracované firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Vzhledem k organizačním změnám na straně objednatele se mění hlavička Smlouvy o dílo a nahrazuje se nqyým 
zněním:

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 2/2019 Podpisový řád:  
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických j edná: edoucí správy toků

č. telefonu e-mail: 
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dodatek č. 1 k smlouvě o dílo „ Lesní potok v km 0,000-1,000 “

, technický dozor stavebníka (TDS) 
č. telefonu: e-mail: 

soba pracující pod vedením TDS 
č. telefonu , e-mail: j

bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

a

Pohl CZ, a. s„ odštěpný závod Opava
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934 
sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:
č. telefonu:  e-mail
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1„ se doplňuje takto:

Na SO 1 budou oproti schválené projektové dokumentaci provedeny tyto vícepráce:
v km 0,198-0,201 nad mostem hlavní komunikace bude vyrovnán výškový rozdíl dna balvanitým skluzem

Článek III. Cena za dílo, odstavec č. 1. se mění takto:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 457 534,66 Kč bez DPH, 
slovy j edenmiliončtyřistapadesátsedmtisícpětsettřicetčtyřikorun českých a šedesátšethaléřů bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu 
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za SO 01-1 dle SoD bez DPH:
Cena za SO 01-2 dle SoD bez DPH:
Cena za SO01-3 dle SoD bez DPH:
K této ceně se přičítají vícepráce ve výši:
Nově sjednaná cena za SO 01-3 bez DPH:
Cena za SO 02 dle SoD bez DPH:
Cena za VRN dle SoD bez DPH:

1 032 336,42 Kč
205 210,21 Kč

19 816,77 Kč
11 691,66 Kč
31 508,43 Kč
73 479,60 Kč

115 000.00 Kč

Nově sjednaná cena za dílo bez DPH: 1 457 534,66 Kč

i

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo a dle položkového 
rozpočtu víceprací, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
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dodatek č. 1 k smlouvě o dílo „ Lesní potok v km 0,000-1,000 “

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné 
a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě, dne: Ve Frýdku-Místku, dne: >

za zhotovitele
POHL cz a.s., odštěpný závod Opava

za objednatele 
Lesy České republiky, s. p. 

vedoucí o. z. Opava vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

Přílohy:
položkový rozpočet - vícepráce 
změnový list



krycí list soupisu

Stavba:
Lesní potok v km 0,000 - 1,000_opr_6 

Objekt:

SO01-3 - SO01-3 Příčné objekty

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

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

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Lesprojekt Krnov s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH

4 044,43 
7 647,22

11 691,66
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 691,66 21,00% 2 455,25
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cenas DPH v CZK 14 146,91
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Lesní potok v km 0,000 - 1,000_opr_6
Objekt:

SO01-3 - SO01-3 Příčné objekty
Místo: Datum: 28. 7. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč:

Projektant. Lesprojekt Krnov s.r.o.

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 044,43 7 647,22 11 691,66

HSV - Práce a dodávky HSV 4 044,43 7 647,22 11 691,66
1 - Zemní práce 0,00 2 123,51 2 123,51

4 - Vodorovné konstrukce 4 044,43 3 692,93 7 737,37

998 - Přesun hmot 0,00 1 830,78 1 830,78
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Lesní potok v km 0,000 - 1,000_opr_6

Objekt:

S001-3 - S001-3 Příčné objekty
Místo: Datum: 28. 7. 2017

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 11 691,66

D HSV Práce a dodávky HSV 11 691,66

D 1 Zemní práce 2123,51

3 K 132201201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 1,680 425,00 714,00 CSÚRS2017 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk,

PSC výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístěni výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalosu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

W "rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 3 - 60 %"
3*3,5*0,267*0,6 1,680

I Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna I
K 132201209 Ido předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny | m3

tř. 3 i
1,680 27,54 46,27 CS ÚRS 2017 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopiští na 
vzdálenost do 3 mana přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

PSC výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny netze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

"rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 3 ■ 60 %”

W 3*3,5*0,267*0,6 1,680

5 K 132301201 Hloubeni zapařených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
m3 1,120 920,53 1 030,99 CSÚRS2017 01

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

PSC výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

W "rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 4 - 40 %"

W _________ 3*3,5*0,267*0,4 _______ 1,120
Hloubení zapařených i nezapažených rýh šiřky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna |

6 K 132301209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny i m3 
tř. 4 |

1,120 66,65 74,65 CSÚRS2017 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na 
vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje 
jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích 
se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem 
výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu 
pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, 

PSC výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu
do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 
100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé 
přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek 
katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto 
hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování 
hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze 
použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

"rýhy pro kamenný skluz v hornině tř. 4 - 40 %"

w 3*3,5*0,267*0,4 1,120

7 K R1-001
Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném 
znění.

m3 2,800 92,00 257,60

P

w
w
w

Poznámka k položce:
Součástí položky je doprava, potřebná manipulace se zeminou a poplatky za uložení zeminy na 
skládku.

"likvidace přebytku zeminy z výkopu rýh pro kamenný skluz"
"bude uloženo na parcele a dle požadavků uvedených ve vyjádření"

2,800

D 4 Vodorovné konstrukce 7 737,37

9 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg bez výplně 
mezer

m3 4,200 962,96 647,17 6 762,55 CSÚRS2017 01

PSC

w
w

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.

"příčná stabilizace záhozem ve tvaru skluzu"
3*3,5*0,4 4,200

10 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha 
nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg Příplatek k ceně 
za urovnání líce záhozu

m2 10,500 92,84 974,82 CSÚRS2017 01

PSC

vv
vv

Poznámka k souboru cen:
1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu. 

"příplatek za urovnání líce žáhou do skluzové plochy"
3*3,5 10,500

D 998 Přesun hmot 1 830,78

11 K 998312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro 
dopravní vzdálenost 50 m

t 8,400 217,95 1 830,78 CSÚRS2017 01

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné

porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.
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