
Dodatek č. 1/2019

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - OPŽP j§jj
ze dne 1. 7. 2019 jjfgmggĚĚĚĚ/KĚĚtĚĚĚKĚĚIIĚĚĚM

úbl/.KY. 'cm.íúi

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

I. Smluvní strany
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
5^°
IC: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
jednající Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený  ředitelem Krajského ředitelství Zlín 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
a dále číslo účtu: 
(dále jen „Lesy ČR“)

A

FLORSTYL s.r.o.
se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice
zapsaná pod spisovou značkou C17463 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 60731346, DIČ: CZ60731346
zastoupená , jednatelem
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvnípartner")

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

| ____ 1 Předmět dodatku___________________________ |

Smluvní strany se dohodly, že článek XVIII Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy bod 1.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 20.10.2024

se mění a nahrazuje se nově tímto zněním:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 20.10.202.2.

II.

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.
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Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o provádění pěstebních činností - OPŽP ze dne 
1.7.2019.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží 2 a Smluvní partner 2 stejnopisy.

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.

Ve Zlíně dne: UA

Lesy České republiky, s. p. FLORSTYL s.r.o.

Ředitel KŘ Zlín Jednatel
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