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 DODATEK č. 2 
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. 2 ke Smlouvě o dílo   
 
 
 

I. 
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

  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“. 
 

 
II. 

ZMĚNA SMLOUVY 
 

 Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se z textu Smlouvy bez náhrady vypouští ust. čl. 
VII.6, který zní: "Pro přijaté zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.". 

 
 

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 Smluvní strany tímto prohlašují, že se  s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a 
na důkaz toho k ní připojují níže své podpisy. 

 
 

 
 
V Lánech dne _______________    
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
______________________________   _______________________________ 
Ing. Miloš Balák     Ing. Zdeněk Osner, CSc. 
ředitel        předseda představenstva 


