
 DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů 
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli: 

 
 
 
Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány 
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem 
IČO 00000078 
DIČ CZ00000078 
Tel: 313 502 074 
e-mail: sekretariat@lslany.cz 
(dále také jako "Objednatel") 
 
a 
 
Energie - stavební a báňská a.s. se sídlem:  Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 
doručovací adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol 
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 
   1399 
zastoupená:  Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva 
IČO:   45146802 
DIČ:    CZ45146802 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech: 
- smluvních:  xxxxxxxxxxxx 
- technických:  xxxxxxxxxxxx 
 (dále také jako „Zhotovitel“) 
 
(dále společně jako "Smluvní strany) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění 
dle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a podle §  1746  odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento 
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo   
 
 
 

I. 



ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

I.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2015 Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Lánská obora – 
zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava v rozsahu havarijních 
úseků včetně opětovného zalesnění“. 

 
I.2 V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba poskytnutí dodatečných 

stavebních prací, vč. geotechnického monitoringu, přičemž bylo dále postupováno v souladu s 
ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) Zákona o VZ. 

 
 

II. 
ZMĚNY SMLOUVY  

II.1 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které vznikly v průběhu plnění 
veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na zvýšení rozsahu prováděných stavebních prací 
a s tím související zvýšení ceny za celkový rozsah prováděných prací. 

 
II.2 Rozšíření předmětu plnění smlouvy spočívá v provedení dodatečných stavebních prací - 

rozšíření obslužné komunikace, vč. geotechnického monitoringu (vypracování projektu + 
realizace). 

 
II.3 Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden v položkových výkazech výměr, které jsou 

nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
II.4 Zhotovitel bere na vědomí, že uvedený rozsah dodatečných stavebních prací je stanoven jako 

maximální a nemůže být překročen. 
 
II.5 Dodatečné stavební práce musí být zhotovitelem provedeny nejpozději do 30.6.2016. 
 
II.6 Cena za provedení dodatečných stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 
 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
Dodatečné stavební práce 13.168.468,49 Kč 2.765.378,38 Kč 15.933.846,87 Kč 

 
II.7 Cena za prováděné dílo je stanoveno dohodou smluvních stran (včetně dodatečných 

stavebních prací dle tohoto dodatku a po odečtení "méněprací") a činí: 
 
 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 
Původní cena 68.726.902,64 Kč 14.432.649,55 Kč 83.159.552,19 Kč 
Dodatečné stavební práce 13.168.468,49 Kč 2.765.378,38 Kč 15.933.846,87 Kč 
Méněpráce -4.688.157,20 Kč -984.513,01 Kč -5.672.670,21 Kč 
CENA CELKEM 77.207.213,93 Kč 16.213.514,92 Kč 93.420.728,85 Kč 

 
 
 
 

III. 



ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 25.8.2015 se nemění. 
 
III.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
III.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 
 - Položkový výkaz výměr dodatečně požadovaných prací 
 - Položkový výkaz výměr geotechnického monitoringu 
 - Položkový výkaz výměr odpočtu neprovedených prací (tzv. méněpráce) 
 
 
 
V Lánech dne _______________   V Praze dne _________________ 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
___________________________   ______________________________ 
Ing. Miloš Balák     Ing. Zdeněk Osner, CSc. 
ředitel        předseda představenstva 
        Energie - stavební a báňská a.s. 
 


