
DODATEK č. 2
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. S936/2017/090

RN Na Pískách

I.
Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: 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, ověřený řízením státního podniku
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: , ředitelem 
Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

 hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) ě. tel.:  e-mail: 
 (technický dozor)

 technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: e-mail: 
 (technický dozor)

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

a

EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924 
DIČ: CZ45274924
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského Soudu v Praze, oddíl B, číslo Vložky 1561 
Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 -Nové Město
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a. s., Odštěpný Závod Oblast Čechy Střed, závod Liberec, Londýnská 564, 
460 01 Liberec 1
Zastoupený: , ředitelem Závodu Liberec, na Základě plné moci ze dne 20. 12. 2016 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

 ředitel Závodu Liberec 
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

 provozně obchodní náměstek (tel. )
Ve Věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Richard Lajksner
č. telefonu: e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel44)
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RN Na Pískách

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.
Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán 
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo RN Na 
Pískách, evidenční číslo zakázky S936/2017/090 a to za podmínek stanovených příslušnými 
právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.
Změny smlouvy

1. V čl. II. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „30. 6. 2018“ 
tak, že je nahrazen novým termínem „30.11. 2018“.
Důvod změny: Zjištění aktuálních geologických podmínek materiálu do hráze. V rámci stavby je 
nutné provést stanovení postupu a přípravu násypového materiálu hráze.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, 
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu 
připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
tohoto dodatku ě. 1 v jeho plném znění.

Y .......... , dne: Y Liberci, dne:............. .

D
s




