
Dodatek č. 1. SMLOUVY O DÍLO 
č. S6/2018/070

I.
Smluvní strany

421 96 451 
CZ 42196451
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec

Lesy České republiky, s.p.
IČ:
DIČ: 
sídlem:
Králové
zapsaný v OR: Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: 
zastoupený na základě pověřen
dle směrnice 19/2015
Podpisový řád: 

ve věcech technických jedná: 
telefon / fax / email:
(dále jen „zhotovitel")

STENCO s.r.o.
IČ:
DIČ: 
sídlem: 
zapsán v OR: 
statutární orgán: 
ve věcech technických jedná: 
jednatel: telefon / email: 
jednatel: telefon / email: 
bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel")

05679931 
CZ 05679931
Pod Lihovarem 2319, 256 01 Benešov 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 268828 

uzavírají a tímto uzavřeli, podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v rozhodném znění, tento Dodatek č. 1., Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 (dále jen „Dodatek"):
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II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto Dodatku je vzájemná dohoda obou smluvních stran, z níž vychází upřesnění a 
odsouhlasení termínu dokončení realizace stavebních prací na této veřejné zakázce.

III.
Doba plnění

Článek III. se upravuje v odstavci číslo 3. a nově zní takto:

3. Řádné dokončení díla dle Smlouvy o dílo č. S6/2018/070: 15. 07. 2018,
je tímto Dodatkem posunuto na datum 31. 08. 2018.
Na základě platných ustanovení výše uvedeného článku Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 (dále jen 
„Smlouvy"), byl termín dokončení díla posunut na 31. 08. 2018, z důvodu překážek, které nejsou 
na vině zhotovitele.
Objednatel i zhotovitel respektují přání nájemce areálu muničního skladu v Psárech (Austin 
Powder Service CZ s.r.o.), zahájit stavební práce na opravě střechy muničního skladu č. 8. 
nejdříve 01.07. 2018. Z tohoto důvodu byl posunut termín dokončení stavebních prací.

XII.
Závěreěná ustanovení

Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 
vyhotoveních.
Smluvní strany si tento Dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho 
význam zřejmý a určitý a že tento Dodatek ke Smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a 
nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S6/2018/070 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Ve Benešově, dne 08. 06. 2018
v

V Zeletince, dne ■71-é. 2018

P
i
Z
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