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DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo č. 041/S945/2021/246 ze dne 15. 11. 2021 

 

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:  na 

základě pověření ze dne 28. 12. 2020 

ve věcech technických jedná: 

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

 číslo účtu: 26300511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

KONOPA Vladimír s.r.o. 

se sídlem Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role 

IČO: 035 65 785  

DIČ: CZ03565785 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 30324 

zastoupená: Vladimírem Konopou, jednatelem 

ve věcech technických jedná: 

 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka a.s. 

 číslo účtu: 279713269/0300  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

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

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  

č. 041/S945/2021/246 ze dne 15. 11. 2021 (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo č. 041/S945/2021/246, jejímž 

předmětem je zhotovení díla „HB Jindřichovický potok, ř. km 0,000 – 2,282“ (dále jen 

„smlouva“).   

2. Při provádění díla dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní 

dokumentaci, konkrétně se jedná o provedení opravy opevnění v projekčně nezjištěné části 

v délce 14 mb, opravy části spárování nad přepokládanou úrovní oprav, kde došlo 

k vypadání spárovací malty, sanaci PB zdi na soutoku s Rolavou doplněním založení, 

odstranění vývratů stromů v korytě toku bránicích realizaci prací a opravy poškozeného 

opevnění. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou 

specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III. 

odst. 4 smlouvy. 

 

II.  

Předmět dodatku 

Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: 

HB Jindřichovický 

potok, ř. km 0,000 

– 2,282 

Původní cena dle 

čl. III. odst. 1 

smlouvy 

Vícepráce Nová cena  

1.270.270 Kč bez 

DPH 

162.799,27 Kč bez 

DPH 

1,433.069,27 Kč 

bez DPH 

S ohledem na shora uvedené smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věty první 

smlouvy, která nově zní takto: 

„1.  Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za 

dílo ve výši 1,433.069,27 Kč  

(slovy: jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc šedesát devět korun českých dvacet sedm 

haléřů) bez DPH.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení 

výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí 

smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího 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 smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
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stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

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

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:  

Příloha č. 1 - Změnový list 

 

V Karlových Varech, dne …………….                    V Jimlíkově, dne …… 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

   Vladimír Konopa  

   jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    KONOPA Vladimír s.r.o. 




