
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 

S911/2018/122
v

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, pověřený řízením
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel 
Krajského ředitelství Frýdek Mí stek.

(dále jen „objednatel44)
a

STAMEX spol s.r.o.
IČO: 64084256 
DIČ: CZ64084256
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579
sídlo: Březová čp. 8, 747 44 Březová
zastoupený: Lubomír Schustelc, jednatel společnosti

(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:
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II.
Předmět dodatku smlouvy

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „LC Černý les - propojovací44 číslo S911/2018/122 
ze dne 6.6.2018 je změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.

Cena za provedení díla je stanovená v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující 
veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/122 
ve výši:

830 009,72 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/122 

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných méněprací prací souvisejících 
s předmětem díla se stanoví náklady prací a činnosti nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

-23 128,59 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.l 

806 881,13 Celkem Kč bez DPH za dodatek č.l

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/122 včetně dodatku č.l.

806 881,13 ,- Kč Celkem bez DPH

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující 
skutečnosti:

Nebude proveden příčný dřen zamýšlený v projektové dokumentaci.
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Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/122 ze dne 6.6..2018 zůstávají v platnosti a 
nedotčena.

Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 
vyhotoveních.

V Březové, dne: K Ve Frýdku Místlcu, dne:
2 3 -07- 2018

Nádražní 2ŠH, mydrk, / i- 0! ! i

Dodatek č.2 smlouvy o dílo; ČS911/2018/122
strana č.3





Položknvý ftr/pdcííí

S: I C. Čnr lý lef. f.|':0:lV;j'iijpiEll:ú

P,ů Čísla položky Nó"&v nolořky ■\ÍJ MKiožýiVi cORa} MJ
ni'. 1 čemu* práce BOj 02

i 1ÍMR0-3 tókopavkj1 fi&zHpai-ariS v i <=; <1 co 100 ulTi 1.8S0D0 1E.3.49 250 19
? 1íí'8iMK]'lRi:"3 íJf;e'rtlnk 7f) 'ip.vsfl - oť.\cpóv»;v v 1 Ifi3 0,33003 19,06 6J&
3 13720111 flRKi 1 llr.ubr ni rýh 5 rír. f<l .vn v nor 3 Ort tiU nťi, S IHOJNb ffVÍ 1,1528*3 SCO, 17 34 5 .30
4 1322011I9R01 Pi;ť za '.ibail iýi UĎ itíi iMr.S.řifRCl.ikíl m3 lir,/,,!?. ! 4, .14
0 132301 1I0R03 hllOiiLiť‘tli iýíi š.iJo £0 ort 'i tinf *1 ;;:s *50 iii8,.fíTRO,iKT n i3 n.^flUDn SsHl.řifs 1" -l-Ti
tí I323DÍ 1 I9R0j Pít};' m iiipívti.l.rtli^lii:. il iýii #50 t-ir l'rti 4,fáTRn.:Nf m n.oňfijri ?47,r;r, 50.97
7 m2C6ll IR DO UlOiírtl ifiiTř i ilťj i !••:> in píridSpa Iv.jiů Uiír.míňtí.T. ftí.1. 2,84003 hi.ir, Cpf><3

HLJ ■ 21'Slf;ÍS
8 4&1&41111R«) I,íi#«3 p(Ki poln.nl 7.c ítdrtiodtd m - 63 mm ffí3 0,23080 V"2,-'‘1 202,48
9 4.63212240RKI Rmm-anma m řihn? ííti ir-1 .1 t4, řfiy N.gjjrov.llra mi ‘f.KIÚFJ 1 1332,13 11 7&1.34

10 R2 7hi:-!>'-v::ni prlřiť-tin ImNlho gwh ílíWiiTD pf-í-C1 m I.UXWJ 1 1116,66 t líKi.oe
M 2K12 33212 Ti dubu kanalizační1 PE ECOPAL 5N3 DM 4 CO •• f. r i kt";í 1,01003 2 333,35 2 417,28

Dii: 98 Stavemétnl přesun hmot V /4,:jú
v/ 'IÍ.H722UI IUD.Í Přesun 1'T.Dt, pozemní -'.v i.iimi-u- .-a kiyl ikanter-iva i 13,53540 54,45 7 74,39

23 128*59






