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DOHODA KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. S936/2017/428

I.

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. Ludvíkem Řičářem, ředitelem 
Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č.

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: 

(dále jen „objednatel14)

e-

a

AFC Servis DC a.s.
IČO: 272 746 91, DIČ: CZ 272 74 691
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1618 
sídlo: Březová 62/137, 405 02 Děčín Dl 
zastoupený: Milanem Tůmou, tel. 
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Paluška, tel. 
(dále jen „zhotovitel11)

se dohodly na následující dohodě ke smlouvě o dílo č. S936/2017/428, jejímž předmětem je realizace 
stavby LC Vápený; TP DN 800(dále jen smlouva):

II.
Účel a předmět dohody

1. Vzhledem k časové prodlevě v provádění stavby, z důvodů na straně zhotovitele, došlo k posunu 
termínu dokončení realizace stavby do podzimních měsíců. V takových klimatických podmínkách 
teploty vzduchu a materiálů na podkladní vrstvy klesají na hodnoty, kdy nelze zaručit kvalitu 
provedení technologie penetračního makadamu podle ČSN 73 6127-2.

Z těchto důvodů bude stavba v celkovém půdorysném rozsahu 250,0 m2 dokončena se skladbou 
konstrukce:

Provedení živičného ACO 11 v tloušťce 50mm s vyrovnávkou průměrně 20mm ( 5,0m3 = 12,2 
t) v ploše 250,0 m2. Celková tonáž položeného ACOl 1 je 43,92 tuny 
Provedení spojovacího postřiku emulzního v mn 0,5kg/m2 v ploše 250,0 m2 
Provedení živičného ACP 16 v tloušťce 60 mm a ploše 20,0m2. Celková tonáž položeného 
ACP16 je 3,01 tuny

- Hloubková sanace propadlých míst a nestmeleného pruhu u přídlažby šíře 1 m z hutněného 
kameniva 32/63 tl.200 mm v celkovém rozsahu cca 80 m2 
Mechanické očištění stávajícího povrchu 300 m2
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2. Nedílnou součástí této dohody, coby příloha č. 1, je srovnávací tabulka méněprací a víceprací.

3. Jelikož je změna skladby konstrukce dle odst. 2. vyvolána z důvodu prodlení v provádění stavby 
na straně zhotovitele, smluvní strany ujednaly, že tato změna nebude mít vliv na výši ceny za dílo.

4. Smluvní strany prohlašují, že změna skladby konstrukce dle odst. 2. byla předem písemně 
odsouhlasena autorem projektové dokumentace kdílu, PROJEKTOVOU KANCELÁŘÍ Jareš, 
Maděra, Stejskal.

III.
Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění ujednání článku II. odst. 1. smlouvy a 
nahrazují jej tímto zněním:
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost dílo, evidenční číslo zakázky S936/2017/428, a to dle projektové 
dokumentace č. zak. 10062017 vypracované PROJEKTOVOU KANCELÁŘÍ Jareš, 
Maděra, Stejskal za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými 
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, 
a touto smlouvou, ve znění písemné dohody.

2. Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní znění ujednání článku VII. odst. 1. smlouvy a 
nahrazují jej tímto zněním:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy, ve znění písemné dohody v plném 

souladu s předanou projektovou dokumentací, písemnou dohodou a v souladu se 
specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních 
oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

3. Smluvní strany se dohodly, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 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 této dohody vázána na její uveřejnění, nabývá tato dohoda účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto dohodou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této dohody v jejím plném znění.
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Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dohodě,
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě 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.

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), tj. 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.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s 
Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR 
včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP 
LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

7. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 - srovnávací tabulka méněprací a víceprací.

LIBERCI

V
•1*2—14- 2018

Ing. Ludvík Ričář 
Ředitel KŘ Liberec
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Dohoda ke smlouvě o dílo č. S936/2017/428 - příloha podle čl.2, odst.2

nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu 250 m2

méněpráce
nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v 
množství 2,20 kg/m2

220 m2

penetrační makadam hrubý PHM tl. 100 mm 220 m2

Provedení živičného ACO 11 v tloušťce 50mm s vyrovnávkou 
průměrně 20mm ( 5,0m3 = 12,2t) v ploše. Celková tonáž 

položeného ACOll je 43,92tuny

250 m2

vícepráce
Provedení spojovacího postřiku emulzního v mn 0,5kg/m 250 m2

Provedení živičného ACP 16 v tloušťce 60mm.
Celková tonáž položeného ACP16 je 3,01tuny

20 m2

Hloubková sanace propadlých míst a nestmeleného pruhu 
šíře cca 1 m u přídlažby z kam. 32/63 tl.200 mm v celkovém 
rozsahu 80 m2

80 m2

Mechanické očištění stávajícího povrchu 300 m2 300 m2




