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DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

Č.S957/2018/049

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané 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

 vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 
781, 755 01 Vsetín 
ve věcech technických jedná:

 vedoucí správy toků, 
č. telefonu: , e-mail: 

 technický dozor stavebníka (stálý), autorizovaný TDS 
č. telefonu :  , e-mail:

 osoba pracující pod vedením TDS, 
č .telefonu : , e-mail 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel'4)

a

SPH stavby s.r.o.
IČO: 26230470 
DIČ: CZ26230470
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708 
sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
statutární orgán:  

I ednatel
zastoupeny: , jednateli 
ve věcech technických jedná : autorizovaný stavbyvedoucí 

vedoucí výroby I
č. telefonu: e-mail : 
osoba pověřená řízením stavby : 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bystřice nad Pernštejnem , číslo účtu :
(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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I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna částky oprávněně vyúčtované objednateli v roce 2018 .
Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště oproti datu uvedenému v SoD S957/2018/049 se 
v oddílu IV.- Placení a fakturace, odst. 1 mění částka oprávněně vyúčtovaná objednateli 
v roce 2018.
Pro rok 2018 činí tato částka 1.390.000,- Kč.

1.2 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu.
Vzhledem ke změně termínu zahájení provádění díla se obě strany dohodly na úpravě 
časového a finančního harmonogramu provádění stavby .
Harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku a je uveden jako příloha ě. 1 .

1.3 Předmětem dodatku je změna osoby v zástupcích objednatele .
Prováděním výkonu autorizovaného TDS je pověřen p. 

1.4 Předmětem dodatku je doplnění osoby pověřené řízením stavby
Na základě zmocnění vydaném autorizovaným stavbyvedoucím i  je 
řízením stavby pověřen p,

1.5 Předmětem dodatku je doplnění osoby v zástupcích zhotovitele
Zastoupením zhotovitele ve věcech technických je pověřen I  .

1.6 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/049
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad 

toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

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.
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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, Protikompční 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. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na 
základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

Ve Vsetíně dne: /f/|_ 'rQ -j ^ V Bystřici nad Pernštejnem dne : 31.10.2018

vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 
se sídlem ve Vsetíně

Příloha č.l - Časový a finanční harmonogram

http://www.lesycr.cz




ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

ukončeni stavebních prací: 15.11.2019

Datum: 10.9.2018 
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