
„Nánosy Prusinovice44

Dodatek č.l SMLOUVY O DÍLO 
č. S957/2018/041

Lesy České republiky, s.p.
IČ: 42196451,
DIČ: CZ 42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsané v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku, 
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, 
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel44)
a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:

Jiří Vymětalík

IČ: 88616321
DIČ: CZ
sídlo: Dobrotice 128, 769 01 Holešov
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
č, telefonu: 

osoba pověřená vedením stavby: Jiří Vymětalík 
(dále jen „zhotovitel44)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. 
S957/2018/041 ze dne 5. 4. 2018 a 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:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 Smlouvu o dílo č. S957/2018/041.
2. Bylo zjištěno, že je potřeba na staveništi provést vícepráce. Z tohoto důvodu se strany 

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna doby plnění díla a 
změna rozsahu prací před dokončením díla.

I.
Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je změna předmětu díla dle potřeb a povahy staveniště, zjištěné 
v průběhu prací. Konkrétní změny spočívají v rozsahu zmlazení křovin a jsou podrobně
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popsány ve Stavebním deníku stavby a vyplývají z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 (příloha 
č. 1 tohoto dodatku č. 1 mění rozsah sjednaných prací v SOD).

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

ČI. II.
Doba plnění

Bod 3. Dílo, které je předmětem tohoto dodatku, bude řádně provedeno nejpozději dne 17.12.2019,

III.
Cena za dílo

Cena za dílo v rozsahu dle SOD:
Nánosy Prusinovice:

Cena za dílo bez DPH: 
DPH (21%);
Cena za dílo včetně DPH:

554 739,81Kč 
116 495,36 Kč 
671 235,17 Kč

Cena za dílo v rozsahu upraveném dodatkem č. 1 ie upravena takto:

Nánosy Prusinovice:

Původní cena bez DPH 554 739,81 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce) 129 965,00Kč

Nová cena díla bez DPH 
DPH 21%
Nová cena včetně DPH

684 704,81 Kč 
143 788,01 Kč 
828 492 ,82 Kč

IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

k
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

2/3



„Nánosy Prusinovice“

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

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. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2018/041 ze dne 5. 4. 2018 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

ve Vsetíně dne: •'f. <f} . XO j$>

Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 

se sídlem ve Vsetíně

Za zhotoviteje:
’>«oS££>nc / 'oi /y. xot€

dne:

zhotovitel

Příloha: Položkový rozpočet víceprací,
Zápis z Kontrolního dne akce „Nánosy Prusinovice“ ze dne 3. 5. 2018.
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Název stavby
|
j Nánosy Prusinovice

i: JKSO j

Název objektu iNánosy Prusinovice EČO |

Název části Místo Prusinovice i

IČ DIČ

Objednatel ;Lesy České republiky, s.p., ST OPM ve Vsetíně ; 42196451 CZ42196451 j

Projektant i

Zhotovitel ; Jiří Vymětalik 88616321 CZ6502070179 i

Rozpočet číslo Zpracoval
1

Dne

3 ; Vymětalik ;g.7.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A |Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c i Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV I Dodávky 0,00 8 i Práce přesčas 0,00 13ÍZařizení staveniště 0,00
2 i Montáž 129 965,00 9 :Bez pevné podl. 0,00 14;Projektové práce 0,00
3 PSV : Dodávky 0,00 10 j Kulturní památka 0,00 15;Územní vlivy 0,00
4 i Montáž 0,00 11 i 0,00 16iProvozní vlivy 0,00
5 "M" : Dodávky 0,00 17 íOsíatní 0,00
6 i Montáž 0,00 18IVRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 129 965,00 12jDN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 ÍKompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00
Projektant D Celkové náklady

23ÍSoučet7, 12, 19-22 129 965,00

Datum a podpis azítko 24 15% 0,00 DPH 0,00
Objednatel 25 21 % 27 292,65 DPH 27 292,65

26|Cena s DPH (ř. 23-25) 157 257,65

Datum a podpis 
Zhotovitel

Datum a podpis 9.7.2018

az

Raz

E Přípočty a odpočty
27'Dodávky objednatele

28; Klouzavá doložka

29ÍZvýhodněni + -

0,00

0,00

0,00





KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Nánosy Prusinovice - více práce 

Objekt:

SO-02 - Vegetční úpravy - více práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Prusinovice Datum: 09.07.2018

Zadavatel: ÍČ: 42196451
Lesy ČR, s.p., DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 88616321
Jiří Vymětalík DIČ: C

Projektant: IČ: 62548115
Ing. Vladimír Kypět DIČ: CZ

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 129 965,00

Cena bez DPH 129 965,00
Základ daně Sazba dané Výše dané

DPH základní 129 965,00 21,00% 27292,65
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 257,65
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nánosy Prusinovice - více práce

Objekt:

SO-02 - Vegetční úpravy - více práce

Místo: Prusinovice Datum: 09.07.2018

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.,
Uchazeč: Jiří Vymětalík

Projektant: ing. Vladimír Kypět

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK.]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
0,00 129 965,00 129 965,00

0,00 129 965,00 129 965,00
1 - Zemní práce 0,00 129 965,00 129 965,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nánosy Prusinovice - více práce

Objekt:

SG-02 - Vegetčnf úpravy - více práce

Místo: Prusinovice Datum: 09.07.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.,
Jiří Vymětalík

Projektant: Ing. Vladimír Kypět

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK] Cen0va
soustava

Náklady soupisu celkem 129 965,00

d HSV
D 1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

129 965,00
129 965,00

1 K R1 Zmtazení křovin (včetně likvidace těžebních zbytků) průměru kmene do 100 mm, při 
! jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše pře 1000 do 10 000 m2

; soubor j 1 529,000 ; 0,00 : 35,00 129 965,00;

Poznámka k položce: Výchozí položka 111203202. Položka zahrnuje likvidaci všech těžebních 
zbytků (větví, pařezů, keřů atd.) včetně jejích odvozu a další zpracování dle zákonu O odpadech 

PP (např. využití jako druhotné suroviny, řízené skládkování atd.).
Zahrnuta je veškerá činnost spojená s likvidací - naložení, vodorovný přesun, manipulace, 
případné uložení na skládku, skládkovné.






