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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 044/S954/2019/093/Lub

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova I 106/19, 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. Mojmírou HiHermanovou 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy
ve věcech technických jedná: - Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí ST, číslo telefonu: 

e-mail:

, referent pro provozní činnost, číslo telefonu: 

, správce toku, číslo telefonu: e-mail:

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

a

HG partner s.r.o.
sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
IČO: 272 21 253 
DIČ: CZ 272 21 253
zapsán v obchodním rejstříku: Městský úřad v Praze, oddíl C, vložka 1055 10
zastoupený: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel; Ing. Aleš Trnečka, jednatel
číslo telefonu: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 435084389/0800
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 044/S954/2019/093/Lub na vypracování projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení stavby „VN Pod Homolkami."

Předmětem tohoto Dodatku č.2 je změna Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě doby plnění (článek II 
odstavec 1) a úpravě ceny za dílo (oddíl III odst. I).

Smlouva o dílo a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění takto:

1. Změna

Původní znění dle Sod a dodatku č. 1

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2019.
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Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nej později do:

1. Etapa — zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení: 

inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze 

Hydrologická data CHMÚ (m denní a N-leté průtoky),

- Geodetické zaměření 

Bude provedeno do 30. 4. 2020.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provádění 
stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech 
podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.

- Zpracování všech souvisejících dokumentů - plán BOZP, návrh povodňového plánu 
stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na 
provádění TBD stavby.

- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření 
vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 16. 9. 2020

3. Etapa

- Zajištění žádosti pro společné povolení stavby (zajištění společného stavební a územního 
rozhodnutí) a zajištění pravomocného stavebního povolení (společného povolení stavby).

Bude provedeno do 30.11. 2020

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2019.

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

1. Etapa - zajištění podkladů pro podrobný návrh technického řešení:

- Inženýrsko geologický průzkum včetně návrhu zemníku pro výstavbu hráze

- Hydrologická data CHMIJ (m denní a N-leté průtoky),

- Geodetické zaměření 

Bude provedeno do 30. 4. 2020.

2. Etapa

- Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby v podrobnosti pro provádění 
stavby, včetně projednání PD s dotčenými orgány státní správy, zapracování všech 
podmínek a připomínek dotčených orgánů a institucí.

- Zpracování všech souvisejících dokumentů - plán BOZP, návrh povodňového plánu 
stavby, návrh manipulačního a provozního řádu, posudek o kategorizaci VD s ohledem na 
provádění TBD stavby.

2/4



SoD č. 044/S954/2019/093/Lab - VN Pod Homolkami - PD, AD

- Projednání návrhu s vlastníky a uživateli dočasně dotčených pozemků, zajištění vyjádření 
vlastníků dočasně dotčených pozemků (přístupy) nebo smluv (uložení o na ZPF).

Bude provedeno do 16.10. 2020

3. Etapa
- Zajištění žádosti pro společné povolení stavby (zajištění společného stavební a územního 

rozhodnutí) a zajištění pravomocného stavebního povolení (společného povolení stavby).

Bude provedeno do 21.12. 2020

2. Změna III. Cena za dílo a platební podmínky

Původní znění dle Sod a dodatku č. I

1. Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 335 000,—Kč bez DPH, slovy tři sta třicet pět tisíc korun 
českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. I:

1. Etapa: 144 500,-Kč bez DPH

2. a 3. Etapa 190 500,-Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) 
zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto 
vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Nové znění dle tohoto dodatku č. 2:

1. Za řádně provedené dílo-projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 335 000,—Kč bez DPH, slovy tři sta třicet pět tisíc korun 
českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

1. Etapa: 144 500,-Kč bez DPH

2. Etapa 175 500,- Kč bez DPH

3. Etapa 15 000,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení 
objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li 
objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění)
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zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto
vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného 
právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

Ostatní body Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze 
změn.

V případě, že se na smlouvu 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 i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

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

V Benešově dne .l.k..?Q20

;/
Lesy Českéuepubliky, s; p. 
Ing. Mojmíra Hillermanová

HG partner s.r.o.

Objednatel Zhotovitel
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