
Dodatek č. 3/2019

KESMLOUVĚO PROVÁDĚNI KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31. 12. 2023

ze dne 17. 12. 2018
Číselný kód ěásli veřejné zakázky: 136302 
Název ěásli veřejné zakázky: Luhačovice

uzavřené podle zákona č. 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 obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
jednající Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený , ředitelem Krajského ředitelství Zlín 
bankovní spojení: 

číslo účtu:  
(dále jen „Lesy ČIi“)
a
Kloboucká lesní s. r. o.
se sídlem Vlárslcá 321, 763 31 Brumov-Bylnice - Bylnice 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 31085 
IČO: 25532642, DIČ: CZ69
zastoupená  prokuristou.
(dále jen „Smluvnípartner“)

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

vzhledem k tomu, že
■ na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění 

lesnických činností s prodejem dříví „ při pni“ - 2019+, Ev. Č. VZ Z2018-033405, 
číselný kód zakázky: 136302, název části: Luhačovice, byla mezi Lesy ČR 
a Smluvním partnerem uzavřena dne 17. 12. 2018 Smlouva o Provádění 
komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do roku 2023 (dále 
jen „Smlouva“) a

* na předmětné SÚJ, pro kterou byla Smlouva uzavřena, a to konkrétně na lokalitě 
„při pni“, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku 
potřeby uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě - využití chemického ošetření 
kůrovcového dříví na VM, OM, smluvního partnera, nad rámec Lesnických činností 
sjednaných ve Smlouvě, přičemž tyto Lesnické činnosti zcela neoddělitelně souvisí 
s Lesnickými činnostmi prováděnými Smluvním partnerem na základě Smlouvy, 
resp. jsou nezbytné pro řádné provedení komplexních Lesnických činností 
sjednaných Smlouvou pro danou SÚJ;

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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dodatek ě. 3 / 2019 ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek")

1. Úvodní ustanoven
1.1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5-

2.6.

2.7.

Při výkladu obsahu tohoto Dodatku budou mít jednotlivé pojmy uváděné níže 
s velkými počátečními písmeny stejný význam, jaf^je uveden ve Smlouvě.

Předmět Dodali
Ceny sjednané (jednotkové ceny uvedené v Ceníku) budou upravovány/valorizovány 
v souladu s pravidly sjednanými ve Smlouvě.
Smluvní strany se dohodly na doplnění nenárokového CK 036 347 sjednaného na 
chemické ošetření vyrobeného dříví smluvního partnera na lokalitě VM, OM. Objem 
dříví k chemickému ošetření bude po dohodě obou stran uveden v Zadávacím listu- 
objednávce asanace (Příloha č. Zi/c Smlouvy). Skutečné množství lc fakturaci bude 
stanoveno na podkladě číselníku s vyznačeným datem asanace.
Dříví bude uloženo v hráni o výšce max. 3 m a šířce cca 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m, 
popřípadě násobku (dle šíře použité plachty).
Povrch hráně včetně obou čel (boků) bude ošetřen povoleným insekticidem (s 
účinnou látkou alfa - cypermethrin nebo látkou se stejným účinkem + smáčedlo), 
motorovým postřikovačem. Prostředek bude nastříkán i do mezer mezi jednotlivé 
kusy.
Ošetřená hráň bude bezprostředně kompletně zakryta pásem netkané textilie o 
minimální hustotě 50 g / m2 bez mezer. Touto textilií bude pokryt celý povrch hráně 
a u země bude textilie řádně upevněna (zatížena či zahrnuta), tak aby bylo zabráněno 
úniku podlcorního hmyzu.
Smluvní partner garantuje funkčnost - neporušenost plachty po dobu minimálně 6 - 
ti týdnů. V případě poškození provede v co nejrychlejším termínu po zjištění opravu. 
Ostatní ustanovení smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji 
dříví č. 136302 uzavřená dne 17.12. 2018 a souvisejících příloh zůstávají nedotčena.

3.1.

3-2.

3-3-

34-

3-5-

3. 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 platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. 
Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. 
Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den 
označený pozdějším datem.
Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou z nich.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují 
obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež 
jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.
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Příloha k dodatku č. 3 / 2019 Smlouvy 136302/2019

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ
)

množství
[tis.m3]

036 347 Chemické ošetřeni vyrobeného dříví 
SP na OM m3 120 15

Ve Zlíně dne: 26.6. 2019

Ředitel Krajského ředitelství Zlín Prolcurista
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