
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2017/323

x.
Lesy České republiky, s. p.
IČ: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový 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,
zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 -Podpisový řád, 
ve věcech technických jedná: Ing. Vlastimil Hartman (technický dozor) 

fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel44)

a

Stavitelství EU s.r.o.
IČO: 27521711 

DIČ: CZ27521711

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23910 
sídlo: Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk 
zastoupený: panem Milošem Sloupenským 
ve věcech technických jedná: pan Miloš Sloupenský 

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.
Při provádění stavebních prací na akci: “Oprava LC Rybenská zastávka a LC Na Hřívě - LS 
Rychnov nad Kněžnou44, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/323, uzavřené dne 2. 11. 2017 
byla zjištěna potřeba víceprací - navýšení objemu kameniva do projetých kolejí. Tyto práce budou 
provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Vícepráce jsou popsány v příloze 
č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:
Oprava LC Rybenská Cena původní SoD Méněpráce Vícepráce Nová cena SOD
zastávka a LC Na Hřívě 238.926,-Kč 0,-Kč 27.643,47 Kč 266.569,47 Kč
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Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.
Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo z důvodu víceprací tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2. 
Ruší se původní text článku IV. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 266.569,47 Kč bez 
DPH, slovy: dvěstěšedesátšesttisícpětsetšedesátdevětkorunčeskýchčtyřicetsedmhaléřů bez DPH. DPH 
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Cena za dílo bez DPH: 266.569,47 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy, 
doplněného položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.
Ruší se původní text článku III. odstavce 2 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. III. 
odst. 2 této smlouvy, nej později do 20.12. 2017.
Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/323 zůstávají nezměněna.

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že 
se na tento dodatek 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 
tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním 
souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
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nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

Příloha č. 1 - Změnový list 
Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací

V , dne: 2 9 "11" 2017 v dne: 2 9 -11- 2017

STAVITELSTVÍ ĚU 
Husovo néméstl 9
517 64 VAMBER

!Ď: 27521711 DIČ: 022

Za zhotovi
Miloš Sloup

Jednatel
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA 

Ředitel KŘ Choceň
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Příloha č. 7 Pracovního postupu OSILJ č. 3

ZliEWOW LIST STAVBY
Změna č: 1

Datum změny: 28.11.2017

Název zakázky: Oprava LC Na hřívě a LC Rybenská zastávka

Zhotovitel: STAVITELSTVÍ EU s.r.o.

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., LS Rychnov nad Kněžnou

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
LC U pracečí boudy

-1 N IP HP-

Popis změny:
Doplnění kameniva do projetých kolejí

Zdůvodnění změny:
Při provádění prací na LC Na hřívě došlo k prohloubení vyjetých kolejí a tím i navýšení objemu 

dodaného drceného kamene na zpevnění LC.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: - není
souhlasím

Datum: Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): Ne

do časového plánu (Ano/Ne): Ne Termín dokončení do: 30.11.2017

do ceny:

Snížení ceny o:
(Kč bez DPH)

1:
N:

Bilance:
Původní cena: 238 926
Přípočet: 27 643,47
Odpočet:

Zvýšení ceny o:
(Kč bez DPH)

1:
N: 27 643,47

Konečná celková cena akce po změně 266 569,47 Kč

Konečná celková cena veř. zakázky po změně 266 569,47 Kč

Dopady:

Zástupce zhotovitele - jméno: Miloš Sloupenský Datum 28.11. 2017 Pod

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Vlastimil Hartman Datum: 28.11. 2017 Pod

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)
č. 1 Položkový rozpočet stavby - vícepráce

Poznámka:
SoD : S919-2017-323



ROZPOČET

Objekt: 003 - Oprava LC Na hřívě (507195)-vicepráce

Vamberk Datum: 28.11.2017

Lesy České republiky, Lesní závod Rychnov nad í Projektant: 
dle výběrového řízení Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 27 643,47

HSV - Práce a dodávky HSV 27 643,47
5 - Komunikace pozemní 24 667,26

3 K 572211111
Vyspravení výtluků na krajnicích a 
komunikacích kamenivem hrubým drceným

m3 39,750 620,56 24 667,26

265*0,5*2*0,15”koleje a výtluky 39,750

998 - Přesun hmot 2 976,21

5 K 998225111
Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

t 58,830 50,59 2 976,21




