
LISY 4

Dodatek č. 1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO 
č. S915/2020/036 

na akci
LHC Vsetín - příkopy,

I.

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 Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín,
ve věcech technických jedná:  (technický dozor), č. telefonu:  e-mail:

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)

a

Petr Gežo
IČO: 658 87 565 
DIČ: 
Zapsán u : Obecní ŽÚ Rýmařov, čj. ZU 8702006 ZBO-441148, Ev.č. 380103-5074 
Místo podnikání: Polní 509, 793 51, Břidličná 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Gežo 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 229 100,- Kč bez 
DPH, slovy dvčstědvacedevěttisícsto 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.
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Cena díla bez DPH
Cena díla dle SoD 229 200,- Kč
Cena dle dodatku č.l - vícepráce + 3 900,- Kč
Cena dle dodatku č.l - méněpráce - 4 000,-Kč
Cena díla celkem 229 100,- Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

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

XII.

Závěrečná ustanovení

1. 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 tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá dodatek účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.

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

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č.40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
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7. Součástí tohoto dodatku je příloha - položkový rozpočet - příloha č. 1

V Břidličné, dne
^ ív• 7 © 7 u

Ve Zlíně ,dne

Za zhotovitele 
Petr Gežo 
majitel

Za objednatele 
Ing. Libor Strakoi 

Ředitel Krajského ředitel^

% -09-11

itví Zlín
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Petr Gežo
Polní 509 
Břidličná 793 51 
IČ:65887565 
DIČ

Zasílám cenovou nabídku na provedení zemních prací:

Položka jednotka množství cena/mj cena celkem

Hloubení rýh do 1000 mm m3 23 78 1.794 Kč

Naložení na dopravní prostředek m3 23 15 345 Kč

Vodorovné přemístění výkopku m3 23 22 506 Kč

Uložení sypaniny do násypů m3 23 17 391 Kč

Profilace násypů m2 43 20 864 Kč
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