
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. S911/2019/093

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané 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 základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Vrbou, 
ředitelem Krajského ředitelství Frýdek - Místek
ve věcech technických jedná: , technický pracovník pro stavební činnost KR 
Frýdek - Místek - LS Jablunlcov (technický dozor) 
č. telefonu: , e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel*4)

a

C2pecap s.r.o.
Sídlo: Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov 
Statutární orgán: jednatel - Ing. Pavel Čmiel 
IČO: 04965302 
DIČ: CZ04965302
číslo telefonu: , e-mail:  
bankovní spojení: fio banka, číslo účtu: 2500992623/2010 
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel*4)

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

Předmětem Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo „Odstranění havarijního stavu mostního 
objektu Glovčín-technický dozor staveníka“ číslo S911/2019/093 (zakázkové číslo objednatele) ze 
dne 10.7.2019 je změna ceny za dílo.

Cena za provedení díla je stanovená v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující 
veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2019/093 
(zakázkové číslo objednatele) ve výši:

115 000 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2019/093

Bod 1 „článku VI. cena za dílo se mění a nově zní takto:
Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem 
díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více ve výši:

30 000 Kč bez DPH cena za vícepráce

30 000 Celkem ICě bez DPH za dodatek ě.l

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2019/093 včetně dodatku ě.l:

145 000 ICě Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující 
skutečnosti:

Termín dokončení realizace stavby „Odstranění havarijního stavu mostního objektu 
Glověín“ byl z důvodu pozdního předání staveniště stavby (oproti SoD S911/2018/332) posunut 
z data 30.6.2019 na 20.12.2019. Výkon TDI v čl. 4, bodu 1 je pouze do 15.10.2019. Objednatel 
požaduje, aby výkon TDI byl zajištěn po celou dobu realizace stavby, proto je nutno navýšit 
celkovou cenu za výkon TDI a prodloužit termín.
Nový termín výkonu funkce TDI se posouvá na 20.12.2019

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

V Jablůnkově dne:

Za zhotovitele 
Ing. Pavel Čmiel 

jednatel C2pecap s.r.o.

Ve Frýdku-Místku, dne:

SŽa objednatele 
Ing. Tomáš Vrba 

ředitel ICŘ Frýdek - Miste!
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Zhotovitel Objednatel

C2pecap s.r.o. Lesy ČR, s.p.
Mariánské náměstí Přemyslova 1106/19
739 91 Jablunkov Nový Hradec Králové
IČ: 04965302 500 08 Hradec Králové
DIČ: CZ04965302 IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Odstranění havarijního stavu mostního objektu Gluvčín - technický dozor
Více práce

Termín TDI dle smlouvy o dílo 
(celkem 93 dní)

datum
od 15.7.2019 do 15.10.2019

Skutečný termín provádění TDI 
(celkem 159 dní)

od 15.7.2019 do 20.12.2019

Celková cena dle SoD: 115 000,00 Kč

Cena za 1 den (115 000 / 93) 1 236,56 Kč

Cena za 159 dní 196 612,90 Kč

Rozdíl (cena za 159 dní-cena dle SoD) 81 612,90 Kč

Sleva (63 %) 51 612,90 Kč

Cena celkem za více práce bez DPH 30 000,00 Kč

Zpracoval: 






