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DODATEK č. 1 
keSMLOUVĚ O DÍLO 

č. S957/2020/066

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540 
zastoupený:
Ing. Miroslavem Chábem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy, na základě pověření zde dne 9. 1. 2020 
ve věcech technických jedná:
Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu:  e-mail: 

správce toku, č. telefonu: , e-mail: 
, zastupitelnost, č. telefonu: , e-mail: 

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

a

Právnická osoba 
IL FAUT s.r.o.
sídlo: Alžírská 1499/30, Ostrava, 708 00 
IČO: 28625391 
DIČ: CZ28625391 
zapsán
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35353 
statutární orgán:
zastoupený: Ing. František Glac, jednatel 
č. telefonu: 
bankovní spojení: Fio družstevní záložna 
číslo účtu: 2600071557 / 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.l ke smlouvě o dílo

I. Předmět dodatku

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo “ě. S957/2020/066" na zhotovení díla
PD „MVN Záseky" 

takto:

1. Předmětem dodatku je změna v čl. II., odst. 1. a v čl. IV., odst. 3. předmětné smlouvy, řešící termín 
dokončení a předání projektové dokumentace objednavateli. Dodatkem je řešena změna tennínu zpracování 
PD pro vydání společného územního rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení a pro prováděná 
stavby, z důvodu vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR (v souvislosti prokázání výskytu koronaviru) 
a následném uzavřením či omezením provozu některých institucí - nemožnost vydání potřebných 
stanovisek.
Znění dle SOD čl. II.. odst. 1:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 31.12.2020 

Znění unravené dodatkem č.l:

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: 31.3.2021 

Znění dle SOD čl. IV.. odst. 3,:

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednavatele.
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3.2. Zhotovitel PD předloží objednavateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním 
díla 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 30.11.2020.

Znění upravené dodatkem č, 1:

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednavatele.

3.2. Zhotovitel PD předloží objednavateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním 
díla 2 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu 
nejpozději 28.2.2021.

II. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registra 
smluv (zákon o registra smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána 
na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.

3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany 
bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této 
smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit drahou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. 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.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně 
s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2020/066 zůstávají nezměněny.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se zadávacím listem projekčních prací, smlouvou o dílo 
včetně dodatku a v souladu se závěry výrobních výborů svolaných v průběhu zpracování předmětné projektové 
dokumentace.

V Ostravě dne: .. JL. I.S..L.O.

...........
Ing. František Glac 

jednatel ;j 
ILFAUT, sr.o. íl

Ve V

ing. Miroslav Cliáb 
vedoucí ST - oblast povodí Moravy 

Lesy České republiky, s. p.
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