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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO „STRŽ VELKÝ 

OŘECHOV“ , KM 0,000 – 0,600 

č. S957/2019/104  

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

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 u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 

zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě 

pověření ze dne 31.12.2020 
ve věcech technických jedná:  , specialista vodního hospodářství, č. telefonu 

 , e-mail : d

 technik vodního hospodářství, autorizovaný TDS 

č. telefonu: 

  osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS 

č. telefonu:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 263000511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Paleso s.r.o. 

se sídlem Lhotská 722, 687 22 Ostrožská Nová Ves 

IČO : 292 76 276 

DIČ : CZ29276276 

zapsaná v Obchodním rejstříku u KS Brno , oddíl C, vložka 70239 

zastoupená Bc. Davidem Kusákem, jednatelem společnosti 

ve věcech technických jedná : 

Tel.: 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 2267301389/0800 

  

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“)  

uzavírají  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S957/2019/104 

(dále jako „dodatek“): 
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I.  

Předmět dodatku 

 

1.1 Původní určení zástupce objednatele pro zastupování 

„zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád Ing. Miroslavem 

Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,                            

U Skláren 781, 755 01 Vsetín“ 

v hlavičce Smlouvy se k 31.12. 2020 ruší a s platností od 1.1. 2021 nahrazuje tímto zněním: 

„zastoupené na základě pověření ze dne 31.12.2020 s účinností od  1.1. 2021 

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava  

se sídlem Březnická 5659, 760 01 Zlín“ 

 

 

1.2  Původní určení zástupce objednatele ve věcech technických 

ve věcech technických jedná: 

 

v hlavičce Smlouvy se k 31.12. 2020 ruší a s platností od 1.1. 2021 nahrazuje tímto zněním: 

 

„ve věcech technických jedná: I

 

 

II. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 

i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní 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, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 

právních předpisů.  

 

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 

republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 

jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 

takového jednání. 
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III.  

Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S957/2019/104 zůstávají tímto dodatkem nezměněna. 

2. 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.  

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení 

objednatel. 

4. 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. 

 

 

 

 

Ve Zlíně :     V Ostrožské Nové Vsi  :   

  

 

  

……………………………………………                      …………………………………... 

       

Lesy České republiky, s.p.    Paleso s.r.o. 

Ing. Libor Strakoš     Bc. David Kusák 

Ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  jednatel společnosti 

 




