
Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo č. 226-Vy-02/2018

(Markoušovický potok - zkapacitnění)

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: 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. Tomášem Sajdlem, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Labe,
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků, č. telefonu: 

Ing. Josef Mareš, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 

Ing. Michal Ranný, technický dozor stavebníka, č. telefonu: 

Petr Jíra, správce toků, zastupitelnost, ě. telefonu:

(dále jen „objednatel44)

a

DREDGER s.r.o.,
IČO: 26353571 
DIČ: CZ26353571
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14845 
sídlo: Dubina 30, 362 72 Kyselka
zastoupený: Ing. Alicí Dvořákovou, jednatelkou společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Adam Vokurka

e

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
smlouvu o dílo č. 226-Vy-02/2018, která je aktualizována tímto dodatkem:

Znění dodatku:

Na základě táhlého výběrového řízení, jehož důvodem bylo odstoupení dvou oslovených firem (VŘ zahájeno 13. 
2. 2018, ukončeno podpisem smlouvy dne 6. 8. 2018), dojde k prodloužení termínů odevzdávaných prací, dále ke 
změně finančního plnění v letošním roce a také k personálním změnám na obou stranách.

Podle těchto skutečností se upravuje znění čl. II, odstavce 2. a 3. smlouvy takto:

2. Termín zahájení provádění díla: 10. 9. 2018
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3, Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 
3, této smlouvy takto: do 15. 5. 2019 budou ukončeny veškeré stavební práce na opevnění koryta, úplné 
dokončení stavby nejpozději do 15. 6. 2019. Tato Ihůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo kposunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto 
jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo jeho část) má 
vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo 
jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dále se upravuje znění čl. IV, odstavce 1. smlouvy takto:

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně 
vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve čtyřech vyhotoveních na adresu: Lesy ČR 
s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL Hradec Králové; k 
daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací 
v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 16.11. 2018:
1 076 000 Kč z ceny za dílo bez DPH, po předchozí domluvě s investorem možno vyúčtovat i více.

Jmenování nového generálního ředitele Lesů České republiky, s.p.:

Rozhodnutím ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., ze dne 13.8.2018 čj. 46873/2018-MZe-12145 
byl s účinností ke dni 1.9.2018 jmenován do funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s.p., Ing. Josef 
Vojáček.

Změna autorizovaného stavbyvedoucího na straně zhotovitele (DREDGER s.r.o.):
Nově: Ing. Adam Vokurka (autorizovaným inženýr)
Původně: Petr Kohoutek (autorizovaný technik)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 226-Vy-02/2018 pokud nejsou upraveny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají 
v platnosti v plném rozsahu.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou, a stává se nedílnou 
součástí Smlouvy o dílo.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Dubině dne: \o ■'V_.,o \fií.

DREDGER s.r.o. (D

V Hradci Králové dne: /z7. čf 'lOL$
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