
Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/137

i.
Lesy České republiky, s. p.
IČ: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupen Ing. Bc. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 - Podpisový řád, 
ve věcech technických jedná: Bc. Jiří Šebrle (technický dozor) 

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun
(dále jen „objednatel”)
a
HELP, silnice-železnice s. r. o.
IČO: 27497976 

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22655
sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupený: Tomášem Teplým, jednatelem společnosti
ve věcech technických jedná: Milan Janespal, stavební technik

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném 
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.
Při provádění stavebních prací na akci: “Oprava a BÚ LC Kantýna - Cvičák - LS Lanškroun”, 
v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2018/137, uzavřené dne 15. 8. 2018, byla zjištěna potřeba 
prodloužení termínu nad rámec zadávacích podmínek.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.
Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. 
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 16. 11. 2018, přičemž část penetračního makadamu bude 
provedena nejpozději do 31. 10. 2018. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a 
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
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zákoníku se nepoužije.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/137 zůstávají nezměněna.

2. Dodatek ě. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že 
se na tento dodatek 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, a je-li dle uvedeného zákona účinnost 
tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.

4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě / dodatku 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i 
při plnění této smlouvy / dodatku 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 ěi k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona ě. 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.

V Ústí nad Orlicí, dne:

Za zhotovitele 
Tomáš Teplý 
Jednatel společnosti 
HELP, silnice-železnice s. r. o.

13 -09-11

Za objednatele
Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA 
Ředitel KŘ Choceň 
Lesy ČR, s.p.
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