
„Hučivá Děsná lan 2,640-2,900 a 4,050-4,130“

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

č. S957/2017/018

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané 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 Podpisov ý řád
Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 
781,755 01 Vsetín 
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel14)

a

EKOSTAVBY HZ a.s.
IČO: 25863703 
DIČ: CZ25863703
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2374
Sídlo: Za podjezdem 437/2,790 01 Jeseník
Statutární orgán : Aleš Hapal, místopředseda představenstva
Zastoupený : Aleš Hapal, místopředseda představenstva
Ve věcech technických jedná : 

(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:

S957/2017/018
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I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna ceny za dílo v návaznosti na méněpráce .
Vzhledem k technickému stavu konstrukce původních stupňů v km 0,0700-1 A ,km 0,0350-lB 
a v km 0,0865-1B nebylo možné provést opravu těchto stupňů .
Na tyto méněpráce byl zpracován rozpočet zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku, a je uveden v příloze č. 1.

1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II. Cena za dílo a platební podmínky

Celková cena za dílo dle SoD - bez DPH 6.646.134,41 Kč

Méněpráce

SO A - A2 Oprava - bez DPH - 109.961,44 Kč

SO B - B2 Oprava - bez DPH - 135.864,07 Kč

Celková cena za dílo - bez DPH 6.400.308.90 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/018
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.

8. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

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
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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 zá
kladě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Ve Vsetíně dne: -l '"J, 2--o 'j ? Ve Jeseníku dne: ? ? O' Y

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

EKOSTAVBx/HZ a.s.
Aleš Hapal
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 - Rozpočet zhotovitele na méněpráce

http://www.lesycr.cz




SoA- A2 - oprava - méněpráce

č. Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

5 převedení vody dle dodavatele soub 1,00 15 000,00 15 000,000

6 Bourání konstrukcí kamenných na MVC v odkopávkách m3 6,08 350,00 2 128,000

10 Očlšť tlak vodou skalní plochy m2 62,33 150,00 9 349,500

18 čerpání vody soub 1,00 15 000,00 15 000,000

19 kompl.líkv.vyb.hmot del zákona t 12,77 100,00 1 276,800

24 Stříkaný beton -5 cm stěna m2 29,60 50,00 1 480,000

25 Stříkaný beton -10 cm stěna m2 29,60 50,00 1 480,000

26 směs pro beton C25-30 XF3 m3 10,92 2 500,00 27 300,000

27 Stříkaný beton -15 cm stěna m2 16,00 50,00 800,000

28 Stříkaný beton -30 cm stěna m2 13,60 50,00 680,000

29 Výzt stříkaného bet jedna síť 8mm m2 39,84 80,00 3 187,200

30 Kotvičky výzt malta 20cm D 16mm kus 79,68 20,00 1 593,600

31 Oprava nadz.zdlva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad m3 2,59 5 200,00 13 452,400

34 Výplň spár MC 12cm zeď kam spár m2 25,87 180,00 4 656,240

35 Čištění zdivá od mechu/vegetace m2 50,49 110,00 5 553,900

36 Vysekání spár hl. 120 mm ve zdivu z lom. kamene m2 34,49 160,00 5 518,400

37 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin t 23,16 65,00 1 505,400

\

109 961,44,-

J Jeseníku dne 22.06.2018 V Jeseníku dne 22.06.2018





SoB- B2 - oprava - méněpráce

č. Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

5 převedení vody dle dodavatele soub 1,00 15 000,00 15 000,000

6 Bourání konstrukcí kamenných na MVC v odkopávkách m3 5,36 350,00 1 876,000

10 Očišť tlak vodou skalní plochy m2 78,76 120,00 9 451,200

18 čerpání vody soub 1,00 15 000,00 15 000,000

19 kompl.likv.vyb. hmot dle zákona t 11,26 100,00 1 125,600

24 Stříkaný beton -S cm stěna m2 39,20 50,00 1 960,000

25 Stříkaný beton -10 cm stěna m2 39,20 50,00 1 960,000

26 směs pro beton C25-30 XF3 m3 13,80 2 500,00 34 500,000

27 Stříkaný beton -15 cm stěna m2 25,60 50,00 1 280,000

28 Stříkaný beton -30 cm stěna m2 13,60 50,00 680,000

29 Výzt stříkaného bet jedna síť 8mm m2 55,68 80,00 4 454,400

30 Kotvičky výzt malta 20cm D 16mm kus 111,36 20,00 2 227,200

31 Oprava nadz.zdiva z lom.kam. přehr.,do 3 m3 obklad m3 3,94 5 200,00 20 462,000

34 Výplň spár MC 12cm zeď kam spár m2 39,35 180,00 7 082,100

35 Čištění zdivá od mechu/vegetace m2 78,76 110,00 8 663,600

36 Vysekání spár hl. 120 mm ve zdivu z lom. kamene m2 52,46 160,00 8 393,600

37 Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin t 26,90 65,00 1 748,370

135 864,07,-

V Jeseníku dne 22.06.2018






