
Dodatek č. 6
ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-18/16 

(Jedlová, Josefův Důl, ř. km 0,000-1,000) ze dne 22.5.2016

(dále jen „Smlouva”)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
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. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel”)

a

obchodní jméno: MARESA s.r.o., 
sídlo: Býšť 260, 533 22 Býšť 
IČO: 27558681 
DIČ: CZ27558681
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 25967 
jednající: Ing. Josef Mareš
číslo telefonu: 

(dále jen „zhotovitel”)

I.
Účel Dodatku č. 6 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.6 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku 
II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací a změně dílčího 
plnění. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu časové náročnosti projednání 
souhlasu s uzavřením smluv o provedení údržbových prací a následného zpracování projektové 
dokumentace.



IL
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č. 1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2016

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 30. 11. 2018

2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení 
Smlouvy ve článku III. Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec č. 1 se změní:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 439.000,- Kč bez DPH, slovy Čtyři sta třicet devět tisíc 
korun českých bez DPH.
Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 124.000,- Kč bez 
DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 88.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) 
tohoto článku 74 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 40.000,- Kč bez 
DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 113.000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - projektové 
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského 
dozoru.

Odstavec č.4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), 
vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech 
vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové, 
Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení, projednání návrhu s 
vlastníky pozemků

Termín dokončení dílčího plnění a) 31. 12. 2016

b) Zpracování PD pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměiy územního 
plánování dle §15 stavebního zákona, včetně všech podkladů

Termín dokončení dílčího plnění b) 31. 8. 2017

c) Návrh technického řešení, zpracování PD pro vydání stavebního povolení (technická část)
Termín dokončení dílčího plnění c) 31. 12. 2017



d) Projednání návrhu s vlastníky pozemků a staveb - uzavření smluv o 
provedení údržbových prací, zajištění vyjádření vlastníků sousedících)

Termín dokončení dílčího plnění d) 31. 7. 2018

e) Zajištění všech podkladů pro vydání stavebního povolení a provádění stavby
Dokončení dílčího plnění e) 30.11. 2018

III.
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu 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 této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

Objednatel: Zhotovitel:

V Hradci Králové dne:

Ing. Tomáš Saj d
vedoucí Správy toků - oblast poyodí Labe 

Lesy České republiky, s.p.

V Býšti dne:

Ing. Josef Mareš 
MARESA s.r.o.






