
Dodatek č, 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Výzva k podání nabídky č. 26 kategorii DNS č. 23 Výroba dříví komplexní četou - KŘ

Plzeň, LS 222, revíry Bernstein a Diana.
Ev.č. zakázky: 930/2020/053

v
Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Iiradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zastoupený Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě Směrnice
Podpisový řád 2/2019.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel'*)

a

Petr Brož
se sídlem Třebnice 61 346 01 
IČO: 71817441 
DIČ:
bankovní spojeni
(dále j ako „zh o tovitel'')

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násk, zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník**) a v souladu s čl. X odst. 2 smlouvy o dílo

tento

Dodatek č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO

Výzva k podání nabídky č. 26 kategorii DNS č. 23 Výroba dříví komplexní četou - KŘ
Plzeň, LS 222, revíry Bernstein a Diana.

Ev.č. zakázky: 930/2020/053
I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že nebyl naplněn předmět smlouvy dle čl. II. Smlouvy 
v předpokládaném rozsahu dle čl. II. odst. 3 a 4 Smlouvy, a to z důvodu, že objednatel 
nepředal zhotoviteli zadávací listy dle čl, III. odst. 3 Smlouvy.

2. Smluvní strany dále konstatují, že mají nadále zájem na naplnění předmětu smlouvy 
dle čl. II. Smlouvy.
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II.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění čl. IX. odst. 1 
písm. a) takto:

do 31.1. 2021.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění smlouvy, tohoto dodatku a veškerých činnostech s nimi 
souvisejících.

2) Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli 
ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně 
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3) LČR za tímto účelem vytvořily tzv, Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s. p, (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijaly 
závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily 
postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

4) Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou (2) stejnopisů s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po jednom jejím vyhotovení.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Podléhá-li dodatek povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem. V ostatních případech dodatek nabývá 
účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Plzni dne V .lf..:.... dne . L

za objednatele: za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ivan Klik
ředitel Krajlcého ředitelství Plzeň
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Petr Brož

http://www.lesycr.cz



