Dodatek č.l
ke smlouvě o dílo ě. S915/2017/020
Oprava a modernizace lesní cesty SV Šraňky
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 Kr ajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem
Krajského ředitelství Zlín
ve věcech technických jedná: Ing. Milan Mikovčík, (technický dozor), č. telefonu: 606 081 103, e-mail:
milan.mikovcik@lesycr.cz, zastupitelnost: Ing. Martin Šaroun, č. telefonu: 725 257 664, e-mail:
martin.saroun@lesycr.cz
fakturační adresa:
Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
26300-511/0100
(dále jen „objednatel")

a
KOME stavby s.r.o.
IČO: 29242690
DIČ: CZ29242690
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239680
sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
zastoupený: Michalem Kopecký a Jaroslavem Medřickým, jednateli
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Karel Kuchař
č. telefonu:+420 606 738 627 e-mail:kerel.kuchar@nellprojekt.cz
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 2261664349/0800
(dále jen „zhotovitel")

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

III.
Doba plnění
1.

Z důvodu pozdějšího předání staveniště (skutečný termín předání staveniště byl 29.6.2017), nevhodných
klimatických podmínek a nemožnosti provádění prací v zimních měsících došlo ke změně ČI. III. odst. III.
výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje, následovně:
•

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnuté plnění čl.II. odst. 2
této smlouvy , nejpozději do 31.5.2018.
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XIII.
Závě r e č n á ustanové ní
1.

Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tento dodatek 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 smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním)
celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajú je
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. 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 veškeiých 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 coinpliance 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
dohu 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.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a
bezvýhradně s nimi souhlasí.
8. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
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Za objednatele /
Ing. Martin Pavlíček/
Ředitel KŘ Zlín/ /
Lesy České réjfúbliky, s.p.

t°4l

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Březnická 5659, 760 01 Zlín
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