Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O BÍLO' O Sí> 19/2017/219
í.

Lesy České republiky, s. p.
IČ: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupen Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA, dle Směrnice č. 19/2015 - Podpisový řád,
ve věcech technických j edná: Ing. Vlastimil Hartman (technický dozor)
č. telefonu: 725 257 513, e-mail: vlastimil.hartman@lesvcr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
fakturační adresa: LS Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(dále jen „objednatel66)
a
HELP, silnice-železnice s.r.o.,
IČO: 27497976
DIČ: CZ27497976
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566
sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí
zastoupený: Tomáš Teplý, jednatel společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Milan Janespal
č. telefonu: 775 780 537, e-mail: Janespal.help@ustinadorlici.cz
bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka Svitavy, číslo účtu: 201727249/0300
(dále jen „zhotovitel66)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:
II.
Při provádění stavebních prací na akci: “Oprava a rekonstrukce LC Podhňrská - LS Rychnov nad
Kněžnou66, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2017/219, ve znění dodatku č. 1, uzavřené dne 29. 8.
2017 byla zjištěna potřeba prodloužení termínu nad rámec zadávacích podmínek a to z důvodu
klimatických podmínek.
Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:
.
III.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu řádného dokončení díla.
Ruší se původní text článku III. odstavce 3 smlouvy a nahrazuje se takto:
Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. n.
odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30. 11. 2017. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému
účelu a nevykazuje-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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IV.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2017/219, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna,
Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že
se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registra smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registra smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost
tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění tohoto dodatku i smlouvy o dílo, ke které dodatek náleží, a veškerých činnostech s ním
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, Protikorapčním 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 rozpora se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
1.
2.

10 11 2017
-

V Ústí nad Orlicí, dne: 10. 11. 2017

V

Za zhotovitele
v
Tomáš Teplý
Jednatel společnosti
HELP, silnice-železnice s.r.o.

Za objedňatele
Ing. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.
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