
5 VNKajlovec

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

č. 7-1-951/19-HB ze dne 30.5.2019

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
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
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: ,

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

 mobil , e-mail:  
I , osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

 mobil  e-mail: 

bankovní spojení: 
(dále jen ,,objednatel“)

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 čp. 8, 747 44 Březová 
statutární orgán: jednatel společnosti 
zastoupený: 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7-1-951/19/HB ze dne 
30.5.2019.

S ohledem na organizační změny v organizaci na straně objednatele se mění hlavička objednatele smlouvy o dílo.

Aktualizované znění:

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
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5 VN Kaj lovec

Statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření ze dne 17.7.2019 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Odiy
ve věcech technických jedná: I , vedoucí správy toků, č. telefonu: ,

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

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

, mobil , e-mail: 

bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel44)

Na základě článku XI. odst. 2. se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

II.
Doba plnění

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 5.11. 2019.
Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (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 řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 908 425,34 Kč bez 
DPH, slovy šestmilionůdevětsetosmtisícčtyřistadvacetpětkorunčeskýchtřicetčtyřihaléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v účinném znění.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Z celkové ceny za dílo činí:
původní cena: vícepráce: méněpráce:

Cena za SO 01 bez DPH 1 189 000,97 Kč 1 200 760,16 Kč 11 759,19 Kč
Cena za SO 02 bez DPH 1 093 234,08 Kč 1 093 234,08 Kč
Cena za SO 03 bez DPH 1 188 584,71 Kč 1 188 584,71 Kč
Cena za SO 04 bez DPH 1 430 910,00 Kč 1 391 759,51Kč 39 150,49 Kč
Cena za SO 05 bez DPH 923 140,94 Kč 923 282,53 Kč 141,59 Kč
Cena za SO 06 bez DPH 727 054,64 Kč 727 054,64 Kč
Cena za VRN bez DPH: 356 500.00 Kč 356 500.00 Kč
Cena celkem bez DPH 6 908 425,34 Kč 6 881 175,63 Kč
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5 VN Kaj lovec

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy a oceněného výkazu 
výměr uvedeném v příloze dodatku č. 1 a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, 
včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

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 Březové, dne:

Za zhotovitele

Ve Frýdku-Místku, dne: .41 4g

‘ ’ ''

' Lubomír Schustek 
jednatel

Lesy České republiky, s. p.
 

vedoucí ST - oblast povodí Odry

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr víceprací a méněprací)
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SO 04 - 4 VN Kajlovec - vícepráce (vývěr pramene)

o

pč kód popis MJ množství J. cena Cena Celkem

Pč kód popis MJ množství J. cena Cena Celkem
Překop hráze 39 150,49
7 124203102 Vykopávky přes 1000 m3 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 48,21 95,40 4 599,25

Překop hráze, hornina 3 80%
8 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 14,46 12,87 186,14

x*0,8*0,3
9 124303102 Vykopávky přes 1000 m3 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 12,05 130,50 1 572,86

Překop hráze, hornina 4 20%
10 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost m3 3,62 34,65 125,29

x*0,2*0,3
11 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 60,26 71,10 4 284,49

Odvoz výkopku na zařízení staveniště - zemina z výkopu rýhy
15 172103102 Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C rr>3 60,26 185,00 11148,10

jílová zátka do překopu hráze
16 R01-007 Zemina vhodná do těsnící části hráze t 120,52 143,00 17 234,36

Poznámka k položce:
Zajištění a dovoz vhodné zeminy předepsaných vlastností pro těsnící část zemní hráze. Požadavky na 
materiál pro stavbu hráze se řídí ustanoveními ČSN 752310, popřípadě ČSN 752410. Součástí položky 
je kompletní dodávka vč. potřebné manipulace.

%





SQ05 - Ostatní objekty - méněpráce

pč . kód popis
* C

MJ množství J. cena Cena Celkem

Překop hráze 141,59
19 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 6,840 20,70 141,59

v
128,351*0,3-105,551*0,3 = 38,505-31,665 = 6,840 m3





SO 01 -1VN Kajlovec - méněpráce (skalní podloží)

pč kód popis IVU množství i. cena Cena Celkem

Překop hráze . ; 11 759,19
6 124203102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 11,20 95,40 1 068,48

hornina 3 80%
7 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 3,36 12,87 43,24

výkop*0,3
8 124303102 Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 2,80 130,50 365,40

hornina 4 20%
9 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost m3 0,84 34,65 29,11

výkop*0,3
10 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,00 71,10 995,40

Odvoz výkopku na zařízení staveniště - zemina z výkopu rýhy
14 172103102 Zřízení těsnicího jádra nebo vrstvy š do 3 m z hornin tř. 1 až 4 zhutněných do 100 % PS C m3 14,00 185,00 2 590,00

jílová zátka do překopu hráze
15 R01-007 Zemina vhodná do těsnící části hráze t 28,00 143,00 4 004,00

Poznámka k položce:
Zajištění a dovoz vhodné zeminy předepsaných vlastností pro těsnící část zemní hráze. Požadavky na 
materiál pro stavbu hráze se řídí ustanoveními ČSN 752310, popřípadě ČSN /52410. Součástí položky je 
kompletní dodávka vč. potřebné manipulace.

-

16 182201101 Svahování násypů ' m2 17,92 40,60 727,55
svahování svahu mezi stabilizační a těsnící částí hráze

30 457971121 Zřízení vrstvy geotextilie o sklonu přes 10 st. do 35 st., šířky geotextilie do 3 m m2 17,92 40,86 732,21

mezi jílovou těsnící vrstvou a stabilizační částí čelních hrází, se zavázáním cca 10 m do bočních hrází
31 693110660 geotextilie netkaná 800 g/m2, šíře 200 cm m2 21,50 55,98 1 203,79

mezi jílovou těsnící vrstvou a stabilizační částí čelních hrází, se zavázáním cca 10 m do bočních hrází + 
20%.na přeložení

4 *






