
VN U Školky

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO 

č. S957/2019/063

v

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupené Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
zastoupený na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, 
ve věcech technických jedná:
Ing. Miroslav Cháb, vedoucí ST, ěíslo telefonu:

 správce toků, číslo telefonu: 
, zastupitelnost, číslo telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „objednatel")
a

Hydroldea s.r.o
sídlo: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava 
IČO: 02929368 
DIČ: CZ02929368
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943
statutární orgán: Ing. Vladimír Vašíček, jednatel
zastoupený: Ing. Vladimírem Vašíčkem, jednatelem
číslo telefonu: 
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 2900584848/2010
(dále jen „zhotovitel")
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění, tento

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

I.
Předmět dodatku č. 3 smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava doby plnění a ceny zakázky:

„VN U Školky"

Z důvodu změn projektové dokumentace na základě požadavků vyplývajících z projednání konceptu 
projektové dokumentace na výrobním výboru 15.6.2020 a v dokumentační komisi DK 1.

II.
Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem tohoto dodatku bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:
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VN U Školky

Odevzdání kompletní projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (společné povolení): 30.12.2020.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (společné povolení) náleží zhotoviteli dle tohoto 
dodatku č. 3 cena v celkové výši 243 000,- Kč bez DPH, slovy : dvě stě čtyřicet tři tisíc korun 
českých bez DPH.

Původní cena dokumentace pro společné povolení: 250 000,- bez DPH
Odpočet za nevypracovaný povodňový plán, geometrické zaměření stavby a nevyřizované povolení
k nakládání s vodami: 14 000,-
Navýšení ceny za zpracování havarijního plánu : 7 000,-

IV.
CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy 
a veškerých činnostech s ní souvisejících.

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, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) 
podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

LČR, s.p. za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 
(www.lesycr.cz/ccp), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit tuto smlouvu 
včetně metadat v rozsahu a způsobem 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. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním této smlouvy včetně metadat srozuměny.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li 
tato smlouva uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
o registru smluv.
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VN U Školky .

V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2019/063 ze dne 16.9.2019 zůstávají 
nezměněny.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vsetíně dne: 29.11.2020 v Ostravě dne: 29.11.2020

Ing. Miroslav Cháb 
vedoucí ST Vsetín 
Lesy České republiky, s. p.

Ing. Vladimír Vašíček 
Hydroldea s.r.o., jednatel /

/

Příloha : Záznam z výrobního výboru ze dne 15.6.2020

3/3





Záznam z výrobního výboru
„VN U Školky"

které se konal dne 15.06.2020 od 9:00 hod. na ST OPM - Vsetín.

Přítomni:

Lesy ČR, státní podnik, Správa toků - oblast povodí Moravy: 

Hydroldea s.r.o.: 

Výrobní výbor probíhal formou konzultace nad koncepcí technického řešení hráze, reprofilace nádrže, vypouštěcího 
zařízení, opevnění pod tokem, bezpečnostního přelivu a využití sedimentů.

Níže je uveden závěr jednání a dohoda o dalším postupu:

Projekce přepracuje předložený návrh hráze tak, že stávající hráz bude v celém rozsahu odtěžena a bude 
realizována nová homogenní sypaná hráz. Přebytek nevhodného materiálu ze zemníku bude použit v rámci 
profilace nádrže.

Investor požaduje, aby umístění požeráku nevyžadovalo betonování zavazovacích křídel i za cenu přístupové 
lávky. Projekce navrhuje umístění požeráku na pravém břehu a z toho titulu ověří u výrobce (spol. KORA- 
VODOSTAVING s.r.o.), zda je možné upravit výpusť z požeráku na nestandardní boční.

Projekce zváží, zda je nezbytné opevnit kam. pohozem celý návodní svah.

Kácení dřevin nebude součástí projektu jako stavební objekt. Kácení zajistí lesní správa Prostějov (revírník 
Aleš Tomáš) na základě podkladů projekce. Součástí rozpočtu bude odstranění pařezů. Projekce 
předpokládá kácení dřevin v bezprostřední blízkosti nové zátopy do nadmořské výšky 336 m. n.m. 
s ohledem na ochranu kořenového systému.

Projekce ověří u revírníka, jakou technikou předpokládá pojezd v koruně hráze. Opevnění bezpečnostního 
přelivu bude uzpůsobeno požadavku lesní správy. Projekce upozorňuje, že investorem preferované opevnění 
kam. rovnaninou není vhodné a navrhuje nepropustné opevnění kam. dlažbou do betonu jak v koruně hráze, 
tak na vzdušním líci.

K opevnění koryta pod hrází formou balvanitého skluzu a k profilaci nádrže nebyly vzneseny připomínky. 

Ostatní podmínky:
Objednatel nepožaduje na základě údajů ČHMÚ o průtocích v lokalitě zpracování povodňového plánu.

Objednatel nepožaduje zpracování geometrického plánu. Stavba bude realizována na pozemcích s právem 
hospodaření LCR, s.p.. Geometrický plán bude zpracován po realizaci stavby.

Objednatel nepožaduje vyřízení nakládání s vodami. Povolení bude vyřizovat objednatel.

Objednatel požaduje nad rámec Zadávacího listu zpracovat havarijní plán.

V Ostravě 16.06.2020

Zaznamenala:  projektant/
Ing. Vladimír Vašíček, jednatel






