
„PP Kudlovského potoka č. 1 km, lan 0,380 - 0,580“

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

Č.S957/2017/118

Lesy České republiky, s.p.
ICO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: 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. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 
781, 755 01 Vsetín 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel44)

a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava.
IČO: 25606468 
DIČ: CZ25606468
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934
sídlo: Holasická 1632/57A, 747 05 Opava
statutární orgán: Ing Petr POHL - předseda představenstva
zastoupený: Janem Fleischerem, MBA - vedoucím o.z. Opava

(dále jen „zhotovitel44)

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

„PP Kudlovského potoka č. 1 km, km 0,380 - 0,58044
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I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna termínu zahájení provádění díla.
Vzhledem k tomu, že součástí stavebních prací je i provedení kácení stromů a odstranění křovin, 
které je nutné provádět v období vegetačního klidu, se obě strany dohodly na posunutí termínu 
zahájení provádění díla.
Termín zahájení díla: 16.1. 2018

Termín dokončení díla se nemění, tzn. že dílo bude dokončeno do 15.12. 2018.

1.2 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu.
Vzhledem ke změně termínu zahájení provádění díla se obě strany dohodly na úpravě časového 
a finančního harmonogramu provádění stavby. Harmonogram je nedílnou součástí tohoto 
dodatku a je uveden jako příloha č. 1.

1.3 Předmětem dodatku je doplnění osoby pověřené řízením stavby
Na základě zmocnění vydaném autorizovaným stavbyvedoucím Ing. Markem Valentou je 
řízením stavby pověřen p. Jiří Janíček.

1.4 Předmětem dodatku je změna osoby v zástupcích objednatele
Prováděním občasného technického dozoru stavebníka je pověřena Ing. Dagmar Vašíková.

1.5 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/118
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad 

toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
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8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní 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), v důsledku tedy 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 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.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech 
příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují 
postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti 
s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může 
přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě 
svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: ýk, 1
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Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 
se sídlem ve Vsetíně

POHL cz a.s.
Jan Fleischer, MBA
vedoucí odštěpného závodu Opava

Příloha č.l — Časový a finanční harmonogram
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Finanční a časový harmonogram postupu realizace stavebních prací v tiších Kč bez DPH

PP Kudlovského potoka č. 1, km 0,380 - 0,580
Objekty 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018 11/2018 12/2018

SO 01 SO 01 km 0,464 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m

SO 01.1 SO01.1 -0,434 km, PaszLK 0 1 1 1 1 10 10 10 10 7 1 1

SO 01.2 SO 01.2 - 0.435 5-450.5 km, Opevnění rovnaninou z LK 0 3 3 5 1 50 50 50 30 4 1 1

SO01.0 SO 01.0- km 0,464 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m 0 2 2 1 1 1 150 200 100 100 97 1

SO 02
SO 02 km 0,523 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m

SO 02.1 SO 02.1 - 0.471-0.507 km, úprava koryta 0 2 5 2 5 20 20 20 20 15 11 3

SO 02.0 SO 02.0 - km 0,523 Průcezná přehrážka z LK H = 1,5 m 0 3 4 2 2 5 200 200 200 120 15 1

SO 03
SO 03 - km 0,543 Přehrážka 0 5 5 6 150 250 250 250 250 250 210 10

SO 04
SO 04 - km 0,560 Přehrážka

SO 04.1 SO 04.1 - 0.543-0.554 km, Opevnění rovnaninou z LK 0 0 0 0 0 0 0 6 10 20 20 5

SO 04.0 SO 04.0 - km 0,561 Přehrážka 0 10 5 2 150 250 250 250 250 250 150 2

VON VON Vedlejší a ostatní náklady 20 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 40

Fakturace měsíční 20 36 35 29 320 596 940 1 001 885 781 520 64

Fakturace roční 5 227

Fakturace celková 5 227

Celkem

198

655

123

752

1 636

61

53

1 569

180

5 227

Předpokládaný termín zahájení plnění: 16.1.2018 

Předpokládaný termín dokončení plnění: 15.12.2018

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava 

V Opavě dne:
n Fleischer, MBA 

doucí o.z. Opava




