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Dodatek č.l
ke smlouvě o dílo č. S915/2019/024

Revitalizace mokřadu U Okrajkové II.
v

Lesy Ceslcé republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: 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: statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice 
ve věcech technických jedná: , č. telefonu e-mail:
zastupitelnost:  č. telefonu:  e-mail:  
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., KR Zlín, Březnická 5659,760 01 Zlín 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen ,,objednatel“)

a

Horáček Milan s.r.o.
IČO: 04500008 
DIČ:CZ04500008
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. Zn. C 90253
sídlo: Sudoměřice 182, 696 66 Sudoměřice
Statutární orgán: jednatel
zastoupený: Milanem Horáčkem, jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu: e-mail: 
bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 115-430660287/0100
(dále jen „zhotovitel")

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.
Doba plnění

Na základě nevyhovujících klimatických podmínek pro provedení díla se mění ČI. II. odst. 3 . výše 
uvedené Smlouvy o dílo následovně:
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 

odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 31.7.2020. 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.
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III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 694 880,-Kč bez DPH, 
slovy čtyřimiliónyšestsetdevadesátčtyřitisíceosmsetosmdesát korun českých 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.

Do 31.12.2019 bude dokončeno a řádně vyúčtováno minimálně 30 % z nabídkové ceny objektů SO-01, SO-
02.

Cena za dílo je strukturována dle rozpoětu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

X.
Bankovn í záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou 
pro zhotovitele z této smlouvy ěi postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní 
pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení 
§ 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 16.9.2019 (uvést termín shodný s termínem 
v čl. II. odst. 2 této smlouvy o dílo), případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření 
později, nejméně do 13.9.2020., z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka ěi zahraniční banka nebo spořitelní 
a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 5 % z ceny za dílo dle 
ěl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, 
z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako 
oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato 
zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí 
objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) 
bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující 
prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti 
(účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti 
(účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo 
na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky 
v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek 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 tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
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4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) 
celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní stranaje povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

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

V Sudoměřicích, dne 2 k =0V 2020 V Židlochovicích, dne: 2 0 -01- 2020

Milan Horáček 
jednatel

Horáček Milan s.r.o.

Ing. Miroslav Svoboda 
ředitel LZ Židlochovice 

Lesy České republiky, s. p.
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