
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

Smluvní strany: 
 
Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  
IČO: 00263958 
DIČ: CZ00263958 
zastoupené místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Jiří Kalčík 
Proboštov 12, 400 02 Malečov 
IČO: 63151341 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

Čl. I 
 

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 4/VI/2004 ze dne 01.06.2004 (dále 
jen „Smlouva“). Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění část III. Smlouvy „Čas 
plnění díla a cena za jeho zhotovení“. 
 
Cena za zhotovení provedeného díla dle této smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění. 
 
Termíny a ceny k předmětu plnění díla dle bodu II. uvedeného ve smlouvě jsou 
následující: 
 
 

činnost doba  Kč/m3 
Těžba dřeva neurčito  150,- 
Soustřeďování dřeva VM - OM 
Přibližování  

neurčito  
 

150,-  
300,- 

Prořezávky    
Pěstební činnost    
Ostatní práce s SLKT neurčito  250,- /hod. 
    
 
 
Ceny dohodnutých prací budou stanoveny dle pravidel platných u firmy 
(společnosti). 
 



V dalším se Smlouva nemění a její ustanovení zůstávají zachována. 

 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

 
Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost 
tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tento 
dodatek zveřejní v ISRS. 
 
Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle 
zákona o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním tohoto 
dodatku včetně Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily 
údaje, které se neuveřejňují. 
 
Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením tohoto dodatku ujednaly dohodu, podle které 
je tento dodatek platně uzavřen dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  
 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 
 
Tento dodatek byl schválen na jednání Rady města Litoměřice dne 24.07.2018 
usnesením č. 460/12/2018. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si obsah tohoto dodatku před podpisem přečetly, že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svým podpisem.  
 
Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana. 
 
 
V Litoměřicích dne                                                            V Litoměřicích dne 
 
 
 
 
 
 
______________________                                                      ______________________ 
       Město Litoměřice                                           Jiří Kalčík 
zastoupené místostarostou          
   Mgr. Karlem Krejzou                                        


