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Dohoda č. i 

ke

SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI
DŘÍVÍ - do 31.12. 2023

Číselný kód části veřejné zakázky: 204014, Název části veřejné zakázky: Frymburk

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

.JJv 1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 
540

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zastoupen Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice bankovní 
spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

(dále jen „Lesy ČR")

a
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2. Jihozápadní dřevařská a.s.
se sídlem Sušice II, Nádražní 351, PSČ 342 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,

oddíl B, vložka 821

IČO: 252 36 237, DIČ: CZ25236237

zastoupená Ing. Romanem Milotou, předsedou představenstva a Ing. Miroslavem Michnou, 
členem představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo ú

(dále jen „Smluvnípartner")

II. Stanovení průměrné hmotnatosti
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku, Součástí firemní kultury státního podniku Lesy 
České republiky, s.p., je Criminal compllance program (viz wwvv.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednáni zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen 
„zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je 
považovat zajednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy české republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
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Obě smluvní strany se se dohodly na doplnění přílohy T2, čl. II, bod 9, písm. b) takto:

Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanovuje odvozením počtu kmenů vyznačených 
k těžbě v Porostech předávaných projektem ( počítadlo, svěrlcovací manuál, ...)

Tato dohoda platí do 31.12.2023 a je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž Lesy ČR obdrží tři 
vyhotovení a Smluvní partner dvě vyhotovení.
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Funkce: ředitel KŘ České Budějovice 

Za Lesy České republiky, s.p.
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Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 í : :
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Stálnf podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy 
České republiky, s.p., je Criminal compliance program (víz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců čí jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen 
„zaměstnanec"). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je 
považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p, Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. 
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