
DODATEK č. 1
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. S936/2020/090

LC Arnoltice-Předlánce -TZ

I.
Smluvní strany

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: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

c, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel.:  e-mail: 

, technický pracovník pro stavební činnost, tel:  e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 26300-511/0100 
(dále jen „objednatel”)

a

TIRAST s.r.o.
IČO: 02072530 
DIČ: CZ02072530
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 215229 
sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 
zastoupený:
jednatel ve věcech technických jedná pan
autorizovaný stavbyvedoucí: 
spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 5663215339/0800 
(dále jen „zhotovitel”)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán 
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Arnoltice 
- Předlánce - TZ, evidenční číslo zakázky S936/2020/090 a to za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
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LC Arnoltice-Předlánce -TZ

II.
Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „1.443.679,- Kč bez DPH, slovy 
jedenmiliončtyřistačtyřicettřitisícšestsetsedmdesátdevět korun českých korun českých bez DPH“ 
tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „1.503.688,30,- Kč bez DPH, slovy 
jedenmilionpětsettřitisícšestsetosmdesátosm korun českých třicet haléřů bez DPH“

Popis změny:
1/ dohodnuté vícepráce:
Důvod: Během realizace došlo k výskytu vývěrú pramenů v podloží komunikace.
Na základě zápisů v SD z kontrolních dnů bylo dohodnuto sanovat zmíněné úseky kamenivem fr.63-125.
(dle položek v přiloženém rozpočtu).
Po konzultaci navržena sanace dle oceněné položky v SoD č.464531112 POHOZ Z KAMENIVA
DRCENÉHO, HDK 63-125, vrstva 0,20m v úsecích 0,272-0,290,5.. 74m2, 0,290,5-0,299,5..36m2, 0,442-
0,471..116m2, 0,480-0,504...96m2. 322m2 x 0,2= 64,4m3. x 964 = 60 009,30 Kč bez DPH.

III.
Závěrečná usta novení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, 
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu 
připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Praze, dne: ...1.8..-.03:..2020 V Liberci, dne:....2..1.."09:..20^0

Za zhotovitele
Ing. Jan Jakubův 

jednat^ 1̂ ©

SX o.
nám. Jiřího z Lobkovic 227717 

130 00 Praha 3 - Vinohrady 
IČ 02072530 DIČ CZ02Q7253Q

Za objednatele 
Ing. Ludvík Řičář 
Ředitel KŘ Liberec

21 -09- m/Smlouva o dílo č. S936/2020/090 
strana č.2



A [Název

Nabídka na sanaci zemní pláně záměnou materiálu, akce: Lesní cesta Arnoltice-Předlánce

Identifikace
Číslo nabídky nabídka č, N_325_2020
Pro společnost Lesy Č.republiky,s.p 

Přemyslova 1
500 08 Hr.Králové,

Místo Arnoltlce • Předlánce Frýdlant
Datum 10.08.2020

Předkladatel TIRAST s.r.o.
IČO 02 07 25 30

Sídlo nám. Jiřího z Lobkovic 2277/7 
130 00, Praha 3 - Vinohrady

Kontaktní osoba 
ve vécech smluvních:

| D | Cenová nabídka«j.c. použita z uzavřené SoD

. Popit ■ - tm)] počet ImJl cenafmJ/Kčj cena íKčJ

19 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 64,325 964,00 62 009,30

CELKEM bez DPH 62009,30 KČ

| E | Sanované úseky * silniční staničení, výpočet kubatury

1.......Výpočet navýšeni kubatury dle staničení bm m2
prům. tl. sanované 
vrstvy

0,480-0,504 24 96 0,2 19,2
0,442-0,471 29 116 0,2 23,2
0,272-0,2905 18,5 74 0,2 14,8
0,290-0,299 9 36 0,2 7,2

64,400 m3

II....... Výpočet navýšeni kubatury přepočtem
dodané
tuny

přepočtový koeficient dle 
dodavatele kameniva

Lomový kámen frakce 63-125 102,92 1,6 64,325
64,325 m3

Pro výpočet kubatury byl pouřft výpočet li, tedy rtlííí číslo!

Podpisy

Za společnost TIRAST s.r.o,:

Potvrzen! převzetí nabídky:



Změna č:1
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Datum změny:31.8.2020

Název veř. zakázky: LC Arnoltice - Předlánce 

Zhotovitel: TIRAST, s.r.o.

Objednatel: LČR, s.p. KŘ Liberec

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: 101 Stavební díly
Investice 249331

I

Popis změny:
1/ dohodnuté vícepráce:
Důvod: Během realizace došlo k výskytu vývěrů pramenů v podloží komunikace.
Na základě zápisů v SD z kontrolních dnů bylo dohodnuto sanovat zmíněné úseky kamenivem fr.63-125. 
(dle položek v přiloženém rozpočtu).

Po konzultaci navržena sanace dle oceněné položky v SoD č.464531112 POHOZ Z KAMENIVA DRCENÉHO, 
HDK 63-125, vrstva 0,20m v úsecích 0,272-0,290,5.. 74m2, 0,290,5-0,299,5..36m2, 0,442-0,471 ..116m2, 0,480- 
0,504.,.96m2. 322m2 x 0,2= 64,4m3. x 964 = 60 009,30 Kč bez DPH.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Datum

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS) 
do časového plánu (Ano/Ne): |

Dopady: i^o ceny:

Sníženi ceny o: 
(Kč bez DPH)

30.9.2020Termin dokončení 
do.
Bíiance: 1.443.679 Kč dle SoD
+ 60 009,30 Kč bez DPH - ZL1

Zvýšení ceny o: I: 60 009,30 Kč
(Kč bez DPH) ÍN: i

i Konečná celková cena akce po zrněné 1.503688,30 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno: :l aut. stavbyved. IDatum: 31.8.2020 'Podpis/,

Zástupce objednatele - jméno; rp sč, v. Hradec, HLrpsC jDatum: 31 8.2020 Podpiš:

Přílohy: (položkový výkaz výměr-vícepráce)

Poznámka:




