
„Rusava - km 26,317 - 28,525“

DODATEK Č. 5 
SMLOUVY O DÍLO

č. S957/2019/085 
č. SoD zhotovitele: 165/KCEQ/19

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 v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem, na základě pověření dle směrnice 
2/2019 Podpisový řád
Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: 
e-mail: 

technický dozor stavebníka (stálý), č. telefonu
e-mail: 

 osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

zastoupené: 

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel")

608 38 744 
CZ60838744
Kaěírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupená: Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ, oba na základě plné moci 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 

e-mail:
osoby pracující pod vedením autorizovaného stavbyvedoucího:

bankovní spojení:

J

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. číslo účtu: 5061885001/2700

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo ě. S957/2019/085 (dále jen 
„dodatek"):

STRABAG a.s. 
IČO:
DIČ:
sídlo:
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„Rusava - lem 26,317 - 28,525“

PREAMBULE

S ohledem na níže uvedené skutečnosti:

a) Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: „Rusava km 26,317 - 28,525“ 
(dále jen „Smlouva'1).

b) Během kalendářního roku 2020 nastal v důsledku výskytu pandemie COVID-19 a souvisejícího 
vyhlášení nouzového stavu v České republice výpadek lidských, materiálových i dalších vstupů 
do výrobních procesů zhotovitele.

c) Stavební sezóna v České republice v kalendářním roce 2020 byla poznamenána nadprůměrným 
množstvím srážek při srovnání s předchozím obdobím (2010-2019), které vzhledem k charakteru 
stavebního díla (úprava vodního toku) spolu s množstvím nepředvídatelných změn v projektu podle 
Smlouvy negativně ovlivnily plynulost, a tím i časovou náročnost při provádění díla dle Smlouvy.

d) Na žádost zhotovitele byla v důsledku výskytu výše uvedených okolností objednatelem odsouhlasena 
změna

i. částky oprávněně vyúčtované zhotovitelem objednateli za práce dle Smlouvy pro rok 
2020

ii. časového a finančního harmonogramu stavby „Rusava - km 26,317 - 28,525“ pro rok
2020.

e) Navzdory výskytu výše uvedených okolností mají smluvní strany vůli vynaložit veškerou svou 
součinnost potřebnou pro zdárné a maximálně plynulé dokončení díla dle Smlouvy.

f) Smluvní strany jsou si vědomy možnosti výskytu dalších nepředvídatelných a neovlivnitelných 
okolností v budoucnu (zejména další vlny pandemie COVID, nepříznivé klimatické podmínky či změny 
díla dle Smlouvy) a deklarují svou vůli následky těchto okolností spravedlivě vyřešit s přihlédnutím 
na obsah Smlouvy.

g) Smluvní strany mají společnou vůli zohlednit výše uvedené okolností při provádění díla dle Smlouvy 
i v dalším období.

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Původní určení zástupce objednatele ve věcech technických
„ve věcech technicích jedná: I  vedoucí správy toků, č. telefonii: - 
mail: 
v hlavičce Smlouvy se k 31. 12. 2020 raší a s platností od 01. 01. 2021 nahrazuje tímto zněním:

„ve věcech technicích jedná: , specialista vodního hospodářství, č. telefonu: 

1.2. Původní věta „Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude 
činit v roce 2020:16 400 000 Kč bez DPH11 v čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
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„Rusava - km 26,317 - 28,525“

„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 
2020: 15.638.380.96 Kč bez DPH‘.

1.3. Příloha č. 2 smlouvy - Časový a finanční harmonogram pro rok 2020 se ruší a nahrazuje novým zněním 
obsaženým v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená dodatkem zůstávají nezměněna.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou 
s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny a dohodly se, že zveřejnění dodatku v registru smluv 
zajistí objednatel.

2.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 (dvě) 
vyhotovení objednatel.

2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 
vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz 
uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

2.4 Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram provádění díla.

Ve Hradci Králové, dne:
Za objednatele:

i j

JUDr. Pavel Krpata 
správní ředitel 
Lesy České republiky, s.p.

Ve Zlíně, dne: 
Za zhotovitele:

Ing. Adam Beneš 
ředitel oblasti Východ 
STRABAG a.s.

0 5 -01- 2021

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D. 
ekonom oblasti Východ 
STRABAG a.s.

Příloha č.l : Časový a finanční harmonogram stavby Dodatek proviní:
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Harmonogram stavby: Rusava km 26,317 - 28,525
Zhotovitel STRABAG a.s.

Zahájení stavebních prací: 03/2020
Ukončení stavebních prací: 05/2022

Stavební objekt Název stavebního objektu Cena bez DPH (Kč) Dodatek 3 Dodatek 4 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 3/21 4/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/20 04/22 05/22

SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

SO 01.1 ÚSEK 1 3 487 576,23

SO 01.2 ÚSEK 2 1 739 761,89

SO 01.3 ÚSEK 3 1777 767,44 1 017467,57

SO 01.4 ÚSEK 4 144 439,70

SO 01.5 ÚSEK 5 232 912,91

SO 01.6 ÚSEK 6 406 311,41
SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

SO 02.1 ÚSEK 1 6 122 450,83

SO 02.2 ÚSEK 2 10178 274,53 |
SO 02.3 ÚSEK 3 6 261 884,65 -1 017487,57 -15 765,27

SO 02.4 ÚSEK 4 8 202 340,26 -131 606,63

SO 02.5 ÚSEK 5 14 033 761,36

SO 02.6 ÚSEK 6 3 154 604,90

VRN
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 234 132,00 i

Celkem SOD 57 976 218,11 0.00 -147 371,90

Finanční náklady bez DPH za měsíc (v tis ) Celkem vč. Dodatků 57 828 846,21 164 0 1 368 2102 4 385 2 649 2 040 2 930 0 0 0 67 1 741 I 2 591 2 831 3 001 3 091 3 011 2 763 2 903 0 0 0 3 674 6 964 9 552

Finanční náklady bez DPH za kvartál (v tis) 1 532 9136 4 970 67 7163 9 103 5 667 3 674 16 516

Finanční náklady bez DPH za rok (v tis ) 15 638 22 000 20 190

Finanční náklady bez DPH na stavbu celkem {v tis ) 57 829

I




