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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ „STRŽ VELKÝ OŘECHOV“ 

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 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

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 :

, technik vodního hospodářství, autorizovaný TDS 

č. telefonu: 

I ,  osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS 

č. telefonu: 

, (zastupitelnost) , tel.:

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 Ostrožská Nová Ves772, PSČ 68722 

IČO: 292 76 276 

DIČ: CZ29276276 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Brně, oddíl C, vložka 70239 

zastoupená:  

Bc. Davidem Kusákem, jednatelem společnosti   

Ve věcech technických jedná: doc. 

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“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě „Strž Velký 

Ořechov“ , č. 957/2019/104 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na vícepráce a méněpráce 

 

Původně uvažovaná zděná přehrážka v km 0,503 byla vzhledem ke zjištěným horninovým a 

půdním poměrům v navržené stavební jámě nahrazena konsolidační průceznou přehrážkou 

z lomového kamene.                                                                                                                                                                                                                                        

Kamenná průcezná přehrážka je koncipována jako tížní konsolidační objekt. Je provedena 

formou rovnaniny z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg, výška přehrážky je 1.8 m, 

zavázání do stávajícího terénu je min 0,75 m. 

 

2. Objednatel i zhotovitel se změnami souhlasí. 

 

 

II. 

Cena za dílo 

 

Cena za dílo se v článku III. SoD v návaznosti na odsouhlasené vícepráce a méněpráce 

mění takto: 

 

Cena za dílo dle SoD :    bez DPH  5.583.513,02 Kč  

 

Méněpráce v Dodatku č. 3 

SO 02 – Hrazení strže     bez DPH  - 924.698,41 Kč 

 

Vícepráce v Dodatku č. 3    bez DPH     431.106,03 Kč 

 

Celková cena za dílo dle Dodatku č. 3     5.089.920,64 Kč 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že se ruší čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo č. S957/2019/104 

ze dne 6.3.2020 a nahrazuje se novým zněním takto:  

 

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 5 089 920,64 

Kč bez DPH, slovy: pětmilionůosmdesátdevěttisícdevětsetdvacet korun českých šedesátčtyři 

haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě 

povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 
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Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré 

náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 

smlouvy. 

 

 

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. 

5. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpočet zhotovitele na vícepráce 

 

 

 

V Zlíně, dne:…………….                     V Ostrožské Nové Vsi, dne:……………. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Libor Strakoš     Bc. David Kusák  

ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  jednatel společnosti 

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

 

 




