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Dodatek č. 1 
 

SMLOUVY O DÍLO  
 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 
OBJEDNATEL:  Město Litoměřice 
se sídlem:              Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, ČR 
IČO:     00263958  
DIČ:    CZ00263958  
Zastoupené:   Mgr. Václavem Červínem, místostarostou 
 
 
 
 
ZHOTOVITEL:   Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o. 
se sídlem:  Šarochova 1328, 250 02 Brandýs n. Labem - Stará Boleslav 
IČO:   25065602 
DIČ:   CZ25065602 
Zastoupen:  Ing. Tomášem Dvořákem, jednatelem 
Číslo licence pro zpracovávání lesních hospodářských osnov: 95997/2006/KUSK OŽP/MA 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických: Ing. Tomáš Dvořák, 
   Ing. Jan Novák jednatelé 
Zapsaný v rejstříku Městského soudu v Praze, odd.C, vložka 56643 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  XXXXX 
Tel. spojení:  XXXXX 
E-mail:  XXXXX 
 
společně jako „smluvní strany“ 
 
 
 

1. Předmět dodatku 
 
1.1.Smluvní strany spolu uzavřely dne 4.12.2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice, s platností  
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026 (dále jen „Smlouva“). 
 
1.2.Předmětem tohoto dodatku je upřesnění (snížení) celkové ceny díla ve smyslu ust. Článku 
4. odst. 4.4. Smlouvy.  
 
1.3.Článek 4. odst. 4.3. Smlouvy se mění takto:  
 
„Cena Díla je součinem sjednané jednotkové ceny za 1 ha (435,-Kč bez DPH) a výměry 
zařizovaných pozemků. Celková cena za zpracování LHO o konečné výměře 1200,18 ha při 
použití sjednané ceny za měrnou jednotku činí 522.078,30 Kč bez DPH, výše DPH činí 
109.636,44 Kč, tzn., že celková cena zaokrouhlená na celé koruny dolů činí 631.714,- Kč 
včetně DPH. Dochází tak ke snížení celkové ceny o 78.858,50 Kč včetně DPH.“ 
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2. Závěrečná ustanovení 
 
2.1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.  
 
2.2. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního 
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tento dodatek zveřejní v ISRS. 
 
2.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zákona  
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním tohoto dodatku v ISRS na dobu 
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 
 
2.4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že ve smysl u § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením tohoto dodatku ujednaly dohodu, podle které je tento 
dodatek platně uzavřen dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
2.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 

 

V Brandýse nad Labem, dne…………2017   Litoměřicích, dne…………2017 

 

 

 

 

 
………………………….                                                        ……………………… 
              Zhotovitel     Objednatel 
       Ing. Tomáš Dvořák          Mgr. Václav Červín 

    jednatel                      místostarosta 
       
 


