
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové Číslo zhotovitele: 
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/049

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. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem 
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel")

a

Siegried Milan Gewitscher
IČO: 62646842
DIČ: CZ6606172584
sídlo: Potůčky 100, 362 35 Potůčky

(dále jen „zhotovitel")

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Rekultivace 
zemníku Štěstí s radostí a Zlatý kopec - realizace" mátí takto:

1) ČI. III. Doba plnění, odst. 3 předmětné smlouvy se mění takto:

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plněni dle 
či. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.10.2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 2.5.2018, nebude- 
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a ne vykazuj e- 
li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující 
vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku 
se nepoužije.
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Zadavatel stanovuje termíny provedení jednotlivých stavebních oddílů platných pro zemník Štěstí 
s radostí a zemník Zlatý kopec:

Název Realizace od Realizace do
A - Technická rekultivace 2.5.2018 28.9.2018
B - Biologická rekultivace 2.5.2018 16.11.2018
C - Následná pěstební péče po dobu 5-ti let 1.4.2019 31.10.2023

4. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou klimatické podmínky (nadměrné sucho) při kterých nelze 
provádět biologickou rekultivaci. Hrozilo by uhynutí vysázených dřevin.

5. Ostatní ujednání předměné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněl dle ust. 
§219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím 
obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Potůčkách, dne: V Karlových Varech, dne:




