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Dodatek č. i

ÍNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČIPWMMi V Rfll y KW O BBI ■ O t« Vi 1
- do 31.12.2020 ze dne 1.3.2019 

'.íselný kód části veřejné zakázky: 2412 
Název ěásli veřejné zakázky: lCytlici■■■

uzavřené podle zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným  ředitelem Krajského ředitelství Liberec
(dále jen „Lesy CR“)

a

2. UNILES, a.s.
se sídlem Rumburk, Jiřílcovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
IČO: 473 07 706, DIČ: CZ47307706
zastoupená  na základě plné moci
(dále jen „Smluvnípartner")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Předmět dodatku - změna údajů o bankovním spojení
Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 12 Smlouvy ujednaly, že veškeré platby, které dle 

Smlouvy mají být učiněny bezhotovostním převodem ve prospěch Lesů ČR, budou probíhat 
ve prospěch bankovního účtu:

III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená 

Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají 
nezměněna a i nadále se řídí Smlouvou.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 obdrží každá ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu plně rozumí, 
náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná změna přinese, a vyslovují 
tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují 
níže svými podpisy

V Liberci dne 29.3.2019




