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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Revitalizace Borkovických blat 

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou ze dne 21. 12. 2020 (dále jen „smlouva“) 

 

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 AXII, 

vložka 540 

zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě 

podpisového řádu  

ve věcech technických jedná:  , náměstek pro VH a investice, 

  tel.: xxx xxx xxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

   specialista pro vodní hospodářství, 

  tel.: , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  technický dozor stavebníka, 

  tel. e-mail:  

  , osoba pracující pod TDS, 

  tel.:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 43-1725720237/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

LAMA PB s.r.o. 

se sídlem Brod 45, 261 01 Příbram 

IČO: 247 49 044  

DIČ: CZ24749044 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171123 

zastoupená Michalem Maškem, jednatelem, tel. 

ve věcech technických jedná:  autorizovaný stavbyvedoucí, 

      tel.:

mailto:mojmira.hillermanova@lesycr.cz
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bankovní spojení: ČSOB, a.s., Příbram  

          číslo účtu: 11077011/0300 

 

(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. 

033/954503/S954/2020/085/Kou „Revitalizace Borkovických blat“, ve znění Dodatku č. 1 

smlouvy (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmětem dodatku je změna díla z důvodu víceprací, které byly řádně objednatelem i 

zhotovitelem odsouhlaseny a jsou popsány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 1 a 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

Změna ve čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy: 

 

1. Za provedení díla dle smlouvy č. 033/954503/S954/2020/085/Kou náleží zhotoviteli 

celková cena za dílo ve výši 2 155 173,90 Kč bez DPH, slovy: dva miliony jedno sto 

padesát pět tisíc jedno sto sedmdesát tři koruny české devadesát haléřů bez DPH. DPH 

bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH”), vznikne-li k 

její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, 

včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 

DPH. 

 

Cena dle smlouvy o dílo         1 883 176,28 Kč bez DPH 

  Cena víceprací dle dodatku č. 1            120 600,00 Kč bez DPH         

 Cena víceprací dle dodatku č. 2           151 397,62 Kč bez DPH 

 Celková cena za dílo               2 155 173,90 Kč bez DPH 

 

2. Cena za dílo je strukturována dle rozpočtů uvedených v příloze této smlouvy, jejím dodatku 

č. 1 a dodatku č. 2. 

 

II. 

Criminal Compliance doložka 

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 této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. 
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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, případně 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.  

 

III.  

                                                     Závěreční ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá 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; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto 

dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací 

 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne ....................     V ................................. dne .............   

 

 

 

....................................................                                        .......................................................... 

Ing. Pavel Kub               Michal Mašek  

ředitel Oblastní ředitelství jižní Čechy            jednatel 

Lesy České republiky, s.p.              Lama PB s.r.o. 

 




