
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
c. S913/2017/386

Lcpmon h i?

I.
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: ing. Tomášem Pospíšilem, 
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk.
ve věcech technických jedná Ing. Pavel Křížek, hlavní TPSČ Šumperk, č. telefonu: 

+
Ing. David Potěšil, TPSČ Šumperk/LS Šternberk, č. telefonu:

 
fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p.,LS Šternberk, Světlov 60, 785 01

Šternberk

(dále jen „objednatel44)

a

KARETA s.r.o.
IČO: 62360213 
DIČ: CZ62360213
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072
Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Král

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek 
smlouvy o dílo:

II.
Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci LC 
Královecká, evidenční číslo zakázky S913/2017/386.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. 
IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o provedení podkladové vrstvy 
z asfaltového recyklátu v tloušťce 4 cm v délce 850 m a čištění komunikace v délce 1000 m. Podrobně 
viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.
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III.
C e 11 a za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 
Vícepráce:

Nově sjednaná cena:

3 977 000,00 Kč bez DPH
73 804,50 Kč bez DPH

4 050 804,50 Kč bez DPH

slovy: čtynmilionypadesáttisícosmsetčtyři korun českých padesát haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, 
že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného 
zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

V Bruntále, dne: V Šumperku, dne: ...t.8..-.12:.2D17

Ing. Marek Němec 
jednatel společnosti

Za objednatele 
Ing. Tomáš Pospíšil 
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:
změnový list stavby

- zápis o předání a převzetí staveniště stavby 
kopie rozpočtu 
kopie stavebního deníku
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ZMENOY^ SX
Zrněna či

Datum změny: 30.11,2017

Název veř. zakázky: LC Královecká

Zhotovit©!: Kareta, s.r.o,, 1C 82360213

Objednatel: LesyCeské Republiky, s.p.,1(^42196451

Název akce (majetku):
LC Královecká

Charakter akce:

■4 N IP------NSP

Čísla objektů: Stavební díly:

Popis změny:
Vícepráce • r_._______ ______________....... . ... , ....... . „r____
pokládky 3,3 m, čišiěnt komunikace v celé Šířce komunikace v délce 1000 m.

Zdůvodnění změny: ’ ~ ' ~ ..............
Vícepráce - vlivem provozu na komunikaci došlo k zamáčknutí nečistot do rozpadlé konstrukční vrstvy 
komunikace.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:
y/p pÁp/j y&é ta y p&v/W

Dopady:

3

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):
do časového plánu (Ano/Me):

do ceny.

Snížení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Zvýšení ceny o: 
(Kč bez DPH)

Ne

I: 0,-

N: 0,-

I: 0,-

N: 73 804,50,

Konečná celková cena akce po změně
Konečná celková cena veř. zakázky po změně

Zástupce zhotovitele - jméno:

Zástupce objednatele - jméno:

ť\i\í'-\th> ko IK

Ing, David Potěšil

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
Kopie stavebního deníku, soupis provedených víceprací.

Termín dokonč
Bilance:

■ 73 804,50 Kč bez DPH

73 804,50,- Kč be.„ DPH

4 (ISO 804,50,- 

Datum: 30.11.2017 

Datum: 30.11.2017

Podpi

Podpi

Poznámka:
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SOUPIS PRACÍ - VÍCPRÁCE - VÍCEPRÁCE

Poř. Kód Popis
„ . , , MernaMnožství . .jednotka

Odbytová cena 
Jednotková

Odbytová cena 
celkem

Objekt VÍCPRÁCE - VÍCEPRÁCE
002 R1 Podklad z asfaltového recyklátu tl 40 mm 2 805,0000 M2 24,50 68 722,50
003 938909111 Čištěni vozovek metením bláta, prachu nebo 

hlinitého nánosu s odklizením na hromady na 
vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 
prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu 
štěrkového 3 300,0000 M2 1,54 5 082,00

Celkem Objekt VÍCPRÁCE - VÍCEPRÁCE, v Kč bez DPH 73 804,50




