
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ Podolský potok /“

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 27-2-951/19/HB 

uzavřené dne 6.11. 2019

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 dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem, ve věcech 
technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí správy toků

č. telefonu: 
, technický dozor stavebníka, č. telefonu:

mobil , e-mail: 
 osoba pracující pod vedením TDS, tel.: 

mobil -mail:  (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-2189870227/0100
(dále jen „objednatel44)

a

EKOSTAVBY HZ a. s.
IČO: 25863703 
DIČ: CZ25863703
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2374 
sídlo: Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník 
statutární orgán: představenstvo
zastoupený: Aleš Hapal, místopředseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedouc
č. telefonu: 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jeseník, číslo účtu: 5949970217/0100
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli na základě čl. XI., odst. 2, smlouvy o dílo č. 27-2-951/19/HB uzavřené dne 6. 11. 2020 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Podolský potok 1“ podle projektové dokumentace 
vypracované firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

Článek II. Doba plnění, odst. 3., se mění takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 
této smlouvy, nej později dne 31. 10. 2020. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho
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Dodatek č.l ke smlouvě o dílo „Podolskýpotok /"

část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

Článek III. Cena za dílo, odst. 1., se mění takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 274 372,24 Kč bez DPH, slovy 
tři miliony dvě stě sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát dvě koruny české dvacet čytři haléřů bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH: 3 130 000,00 Kč

Cena víceprací
SO02-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění 331 389,19 Kč

Cena méněprácí
SO02-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění -90 695,40 Kč
VRN -96 321,55 Kč

Nově sjednaná cena za dílo bez DPH: 3 274 372,24 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy o dílo, položkových rozpočtů 
víceprací a méněprácí, které jsou přílohami tohoto dodatku smlouvy o dílo. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání článku III. zůstávají v platnosti beze změn.

ITT. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 (položkový rozpočet víceprací a méněprácí)

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírají jej na základě svobodné 
a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku: 4, / / ,

Za objednatele, Lesy ČR, s. p.

Ing. Miroslav Kahánek 
vedoucí správy toků - oblast povodí Odry 

Frýdek-Místek

Za zhotovitele

Aleš 1 lapal
místopředseda představenstva

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprácí Podolský potok I
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celkemSOUPIS MNP

|S002-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění

187 016,95 Kč

90 695,40 Kel

PČ íýp :Kóď: Z Z - -..Popis'-- : MJi v 'Množství;
vj.cena: v 
4[CZK].. Cena českem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

3 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 58,106 250,00i 14 526,60

zmenšené výkopy o ti. zdi kamenné zdi LB 7,824-7.908, dle PD 50cm, skutečnost 90cm
162,11x(0.9-0.5) 64,844

"tab. 3.1 - LB km 7,930-7,970 - výkop pro novou rovnaninu z LK s prolitím betonem"32 32,000
Součet 96,844
60 % 58,106

4 K 124303101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 m3 38,738 250,00 9 684,40

"výkopy v hornině tř, 4"
40 % 38,738

15 K R-001 Likvidace přebytků zeminy v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění m3 96,844 100,00! 9 684,40

18 K R1 -004 (VPK 162601151) Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v 
platném znění m3 84,000 200,00: 16 800,00

"tab, 3.2 - LB 7,824-7,908 - vybouráni stáv. zdí "84 84,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce
39 K R4-005 Rozebrání a zpětné osazení dřevěného oplocení s ocelovými sloupky soubor 1,000 40 000,00; 40 000,00

J__________________________________________________________________________________________________________ 1,000

96 321,55 Kč]

soubor 1,000 i 96 321,55 96 321,55!

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 K . VRN5-001 Sleva z ceny díla poskytnutá zhotovitelem stavby



SOUPIS VCP celkem 331 389,19 Kč

ZumDm
pí íd-'.Ú:>ky yozok

_______________ _
S002-1 - Rekonstrukce - podélné opevnění jcelkem 331 389,19 Kč

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemni práce

2 ; K 114203301
_ , ....‘ - ........ Z Z

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a
soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 59,200 150,00 8 880,00

"třídění vybouraného materiálu z původního podélného opevnění pro"
“opětovné využití pro předezdění patkou z rovnaníny prolitou betonem"
"předpoklad - využije se 60 % objemu, 40 % se zlikviduje”

pol.č. 18A - vybouráni stávající opěrné zdí LB km 7,824-7,908 - kubatura dle skutečnosti
143,20-84,00

59,200

40 : R i 96602511 Bourám konstrukcí LTM zdivá kamenného na MC strojně m3 143,200 1 920,56 275 024,19

vybourání stávající OZ LB km 7,824-7,908 
průměrná tl. zdi v P10 dle zápisu v SD - íOOcm 
průměrná tl. zdi v P12 dle zápisu v SD - 80cm 
průměrná tl. zdi celkem - 90cm
dle tab. 3.2 143,200

17 : K R-003 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění i t
z. . 

130,240 200,00 26 048,00:
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PČ Typ; Kód : Popis V : ': Mi Množství
J.cena
fCZK]

Cena celkem [CZK]

D 3

"přebytek nevyužitého vybouraného kamene z podélného opevnění • přepočteno na tuny"

pol.č. 18A - vybouráni stávající opěrné zdi LB km 7.824-7,908 - kubatura dle skutečnosti
(143,2-84) m3 x 2,2 t = 130,24 t
celkem

Svislé a kompletní konstrukce

130,240
130,240

35 K R4-004 i Příplatek za provedení rovnaniny ve sklonu 1:1,5-5:1 včetně dodávky a uložení betonu pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37 XF3 - bez dodávky kamene.

m3 16,490 1 300,00 21 437,00

/veverce; / pcávívc:
GVVVV vVvrmde .:4cvr-'- GvrrvmG ;y<4 Co re.G;; :ví'ní;:.:: ;7ř.v njhii z? 2/2 /dř/: ggí/git:.
terč ve/mree dode-G, c rvurtoř Gcdvcov/ srnče.
"beton třídy C 30/37 XF3" 
sanace kaveren betonem 
sanace kaverny km 7,930 - 3,350m3 3,350
sanace kaverny km 7,940 - 4,860m3 4,860
sanace kaverny km 7,944 - 3,570m3 3,570
sanace kaverny km 7,948 - 4,080m3 4,080
sanace kaverny km 7,973 - 0,630m3 0,630
celkem 16,490




