
SMLOUVA O DÍLO 
S4/2020/015 
Dodatek č.l

I.
Lesv 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 dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem 
Svobodou, ředitelem Lesního závodu Židlochovice
ve věcech technických jedná:  hlavní technický pracovník pro stavební 
činnost,
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice, číslo účtu: 18600641/0100
(dále jen „objednatel")

a

ZESS, a.s.
IČO: 155 47 906 

DIČ: CZ 155 47 906

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně B 462 
sídlo: Boršice č.ev. 89, 687 09 Boršice 
zastoupený: Dagmar Dvouletá, předsedkyně představenstva 
Petr Gottwald, člen představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 162149721/0100 

ČSOB, a.s., - číslo účtu: 279757210/0300
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 8b., občanský zákoník, 
v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 
nebezpečí a odpovědnost dílo Stavební úpravy polesí Lovčice, evidenční číslo zakázky 
S4/2020/015, a to dle projektové dokumentace Polesí Lovčice 13 - udržovací práce 
vypracované  a za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci 
něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
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III.
Doba plnění

1. Z důvodu náročnost provádění díla, dodržení technologických postupů a nepříznivých 
klimatických podmínek posouvá se termín provedení díla do 15.11.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze 
smluvních stran.

V Boršicích dne: 2 2 -10- 2020 V Židlochovicích dne: 2 2 *10" 2020

Dagmar Dvouletá 
předsedkyně představenstva

Za objednatele )
Ing. Miroslav Svoboda 

ředitel Lesního závodu Židlochovice
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