
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo c. 115-Vy-03/2020

Tichá říčka 0,900 - 1,025 ř. km

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 02/2019 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, 
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků,

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

č. telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)

a

HC PROGRESS, s.r.o.
IČO: 288 91 848 

DIČ: CZ288 91 848

zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 151427
sídlo: Slavníkova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov
zastoupený: Licií Kotelenskou, jednatelka
ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2181982339/0800
(dále jen „zhotovitel44)

Znění dodatku:

Po očištění a rozměření jednotlivých úseků určených k opravě pat a ploch zdivá byl jednoznačně určen 
rozsah oprav. Rovněž bylo nutné v úsecích oprav pat zdivá provést úpravu dna ze stávajících kamenů 
pro zajištění větší stability úseků a snížení podélného spádu.V úseku levobřežní zdi pod velkým mostem 
v délce 20 m nedošlo k vyspravení zdivá v plném rozsahu. Důvodem je přetížení zdivá navážkou 
z kamenů, nepředvídatelné poruchy konstrukce uvnitř zdivá způsobené přetížením. Při rozebrání cca 
7,7 m v tomto úseku zhlaví koruny je zřejmá degradace zdivá, jejíž opravou dle PD by zhotovitel 
nemohl zajistit záruku. Dle dohody s panem Keyřem (vlastníkem sousedního pozemku s navážkou) 
budou případné náklady nutné k nápravě při zhoršení technického stavu dotčeného úseku zdivá řešeny 
s ním - zápis v SD.

Výše uvedenými skutečnostmi vznikly méně práce v celkové hodnotě 77.885,10,- Kč a více práce 
v celkové hodnotě 37.260,13,- Kč. Podrobný rozsah méně a více prací je dán položkovými soupisy, 
které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.l.

Ve smyslu výše uvedeného dohodou smluvních stran upravuje znění čl. III, odstavec 1 takto:
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1) Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 207.993,91,- Kč 
bez DPH, slovy dvě stě sedm tisíc devět set devadesát tři korun českých a devadesát jedna 
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 položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy o dílo, 
snížená o méně práce a navýšena o více práce dle tohoto Dodatku č. 1 a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být provedena pouze dodatkem k této 
smlouvě.

Ostatní ustanovení SOD č. 115-Vy/03/2020, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze 
změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, nabývá 
platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Hradci Králové:
Za objednatele: 'li~J

Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe

V Liberci: ,J - ls- 2.0 i.L 
Za zhotovitele: .

/HCPROGRESS, s.r.o. | 
Lucie Kotelenská - jednatelka

Příloha:
Položkové rozpočty méně práce a více práce
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Tichá říčka 0,900-1,025 ř. km (Karlov)
Objekt: Změna č. 1 - ménépráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. " . -
Zhotovitel: HC PROGRÉSS, s.r.o. . ^ :v . • ■ ; Zpracoval:

Místo: Josefův Důl Datum:

- KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem,

HSV ' Práce a dodávky HSV ■ 7? 8.85,10

i Zemni práce 9 284,15

1 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic do cementové malty m3 7,785 1 190,00 9 264,15

■ ,
43,25*0,3*0,6
Součet - - .

7,785
7,735

3 ' Svislé a kompletní konstrukce 39 158,89

5 K 321212115
Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 výplňového m3 7,785 5 030,00 39158,55
43,25*0,3*0,6 7,785
Součet • 7,785 ■ : ■

6 ■
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní 14 566,80

7 K 628635512
Vyplnění spár zdivá z lomového kamene maltou 
cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním m2 24;400 597,00 14 566,80
24,4 24,400
Součet N

j O O
9 • Ostatní Itonstrulcee a práce, bauránl 5 838,811

8 K 938903114 Vysekáni spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém m2 24,400 227,00 5 530,80
24,4 24,400
Součet 24400

997 Přesun sutě ě. 636,80

3 K ' R-003
Odvoz vybouraných hmot na skládku do 15 km včetně 
poplatku za skládku t 8,296 800,00 6 636,80

X Z-\ -147_
Součet ■ •

8,296

998 Přesun hmot 2 720,00
,„9lK ... 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály ■* 10,000 272,00 2 720,00

10 10,000
Součet . 10,000

t

14,7915

19,098863

2,233332

1,762412

37,886107

• Celkem 77 885,10
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■ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Tichá říčka 0,900-1,025 ř. km (Karlov)
Objekt: Změna č. 1 - vícepráce

Objednatel; Lesy České republiky, s.p. .
Zhotovitel: HC PROGRESS, s.r.o. Zpracoval:
Místo: Josefův Důl Datum:

|- s
KCN ' Kód položky. Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV ■ . 37 260,13

1 ' Zemní práce . • ■ 8 629,90

■i K 114203103
Rozebrání dlažěb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic do cementové malty m3 1,836 1 190,00 .2 184,84
10,2*0,3*0,6 \ 1,836
Součet 1,836

N1 K 114203101
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových 
tvárnic na sucho m3 18,800 342,82 6 445,06
(125*1,67)*0,3*0,3 18,800
Součet . ■ 18,800

2 Zakládání . ' ' ’ 10 §04,39

N2 K 274315412
Základové pásy z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí C 25/30 m3 3,294 3 310,38 10 904,39
'36,6*0,3*0,3 3,294

'čsOUGGÍ 3,294

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 235,08

5 K 321212115
Oprava zdivá z lomového kamene vodních staveb do 3 
m3 výplňového - m3 1,836 5 030,00 9 235,08
10,2*0,3*0,6 1,836
Součet 1,338

4 Vodorovné konstrukce 4 410,76

N3 R R-004
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg - bez kamene m3 18,800 234,61 4 410,76
(125*1,67r0,3a0,3 18,800
Součet 18,800

§98 Přesun hmot 4 080,00
2lJ< 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály * 15,000 272,00 4 080,00

15 15,000
Součet ' 15,000

t

3,4884

35,72

8,0811373

4,9150087

40,120704

56,60525

Celkem 37 260,13 :




