
DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO 

č.: S913/2020/190
I.

Lesy České 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: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Pavlem Indrou, ředitelem 
Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

 hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk, 
tel.: , e-mail: 

 technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk, 
tel.: , e-mail:  (technický dozor) 

Fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk 

Doručovací adresa:
Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Jeseník, Zámecké náměstí č.p. 2, 790 01 Jeseník 

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

a

COSTrade, spol. s r.o.
IČO: 04505158, DIČ: CZ04505158
místo podnikání: Bernartická 598, Javorník 790 70
zastoupený: jednatelem společnosti 
ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: , tel. č.:  e-mail: 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 27233757/0300
(dále jen „zhotovitel")

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

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci Lesní 
skládky a přibližovací linky 710C, 708A,B - R7, evidenční číslo zakázky S913/2020/190.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. 
III. Doba plnění. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby. Jedná se prodloužení 
termínu dokončení o 21 dní z důvodu nezpůsobilosti staveniště k provedení smluvených prací. 
Podrobně viz změnový list.

III. Doba plnění
Doba plnění dle SOD: 11.9. 2020
Nově sjednaná doba plnění: 2.10. 2020

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
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Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, 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 smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je uzavřen s platností lcll. 9. 2020

V Javorníku, dne:

za zhotovitele 
Gúnter Haníce 

jednatel společnosti

Přílohy:
- změnový list

Y Šumperku, dne: 1.4,/:0.9."..20.20.

za objeclhatele 
ing. Pavel Indra 

ředitel KR Šumperk
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Lesy České republiky, s.p. číslo VZ:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č: 1.

Datum změny: 4. 9. 2020

Název VZ / stavby: Lesní skládky a přibližovací linky 710C, 708A,B - R7

Zhotovitel: COSTrade, spol. s r.o., Bernartická 598, 790 70 Javorník, IČO: 4505158

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
LSa PLvodd. 710, 708 1 @ IP NP Celá stavba

Popis změny:
Jedná se o prodloužení termínu dokončení stavby.

Zdůvodnění změny:
V rámci plnění zakázky z důvodu vydatných dešťových srážek zejména v červenci a na konci srpna došlo 
k značnému podmáčení lokality staveniště a nezpůsobilosti terénu k provedení smluvených prací s tím, že 
tyto práce byly několikrát přerušeny do doby alespoň částečného vyschnutí terénu. Z tohoto důvodu bylo 
dohodnuto prodloužení termínu dokončení o 21 dní.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
Bez projektové dokumentace a autorského dozoru

Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ne - bez PD

do časového plánu (Ano/Ne): Ano Termín dokončení do: 2.10.2020

do ceny:

snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

1: 0,00

N: 0,00

Bilance:

Kč bez DPH
Dopady:

Zvýše 
ní ceny o:

(Kč bez DPH)

I: 0,00

N: 0,00

0,00

Konečná celková cena akce po změně 0,00 Kč bez DPH

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 132.125,00 Kč bez DPH

Způsob ocenění VCP a MNP: —

Zástupce zhotovitele - jméno: Datum: ^ Podpis

Zástupce objednatele - jméno: Datum: ý. %

Zástupce uživatele - jméno: Datum

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)






