
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O 

PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31.12.2023 
Číselný kód části veřejné zakázky: 223018 

Název části veřejné zakázky: Český les

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným na základě podpisového řádu Ing. , ředitelem 
Krajského ředitelství Karlovy Vary
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
se sídlem Ždírec nad Doubravou, Nádražní 66, PSČ 582 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10951
IČ: 25264605, DIČ: CZ 25264605
zastoupená Ing.  na základě plné moci 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka 
číslo účtu: 
ID schránky: spfúwyp

(dále jen „Smluvnípartner‘)

uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 ke smlouvě Smlouvě o provádění komplexních 
lesnických činností a o prodeji dříví - 1. 1. 2019 do 31.12.2023, číselný kód části veřejné 
zakázky 223018, název části veřejné zakázky Český les, uzavřené dne 12.12.2018 (dále jen 
„Smlouvď):

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nové ceny pěstebních činností specifikované v příloze č. 1 - 
Ceník.



II. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy 
tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v 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), ve znění pozdějších předpisů. Nebyla-li v 
registru smluv uveřejněna Smlouva, smluvní strany berou na vědomí, že spolu s Dodatkem 
musí být uveřejněna v registru smluv i tato Smlouva.

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Lesy 
ČR obdrží 3 a Smluvní partner 2 stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha: 

č. 1 - Ceník
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, porozuměly Dodatku i 
všem jeho jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým 
jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Karlových Varech dne 1.4.2019

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

V -££||2-CI dne Ayld
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Příloha č. i — Ceník k Dodatku č. 2
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 

A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31.12.2023 
Číselný kód části veřejné zakázky: 223018 

Název části veřejné zakázky: Český les

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ:

223093
Český les vícepráce 2019 

LS Přimda

Nabízená cena pěstebních činností (Cpč): \ 37 500 KČ
účastník: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.i

IČO: 25264605

ulice: Nádražní 66
obec: Ždírec nad Doubravou 582 63

CK podvýkon MJ počet MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

36142 Lapáky - asanace - SModkorněním harvestorem m3 500,000 275

Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 223093

název zakázky: Český les vícepráce 2019
číslo OJ: 223

název OJ: LS Přimda
číslo KŘ: 32

název KŘ: Karlovy Vary
výměra [ha]:

těžba celkem: 0 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 0

Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] 0

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 0

Nabídkový sou bor specifikuje vícepráce ke smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví na ZAK223018

Kontaktní osobou pro zakázku Přimda vícepráce 2019 je Ing. lesní správce LS Přimda

Nabídková cena bude vcenové hladině měsíce srpna roku 2018 a následně upravována o inflaci dle platné smlouvy.

36142 Lapáky- asanace - ŠM- odkornění harvestorem - odkornění harvestorovou hlavicí zppůsobem, který zamezí dokončení vývoje kůrovců

Za Lesy ČR: Za Smluvního Lartnera:
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