
Dodatek č. 2/2019

Kli SMI.OUVÍ; O PROVÁDĚNÍ PĚSTliRNÍCU ČINNOSTÍ - OPŽP

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
540
IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
jednající Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený , ředitelem Krajského ředitelství Zlín 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 43-1725720237/0100 
a dále číslo účtu: 26300511/0100 
(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 Ing. Alešem Galářem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 272699038/0300.

(dále jen „Smluvní partner")

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

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozpočtu v příloze č. P4 Smlouvy u položek ochrana proti 
hlodavcům a oplocení v tomto novém znění:

výkon Množství Cena dle smlouvy Cena dle smlouvy, cena
(méněpráce) dohodnutá (vícepráce)

| 1 Oplocení 0,2385 km 0 Kč 37 206 Kč (156 000 Kč/km) |

2 Zavětrování
oplocení

3,5285 km 0 Kč 21171 Kč (6 000 Kč/km)

3 Ochrana proti 
hlodavcům

5,1932 ha 18 176 Kč (3 500 Kč/ha) 0 Kč
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Vícepráce nad rámec uzavřené smlouvy jsou tímto dodatkem č. 2 sjednány ve výkonech:
1) Oplocení v celkové délce 0,2385 km za celkovou cenu 37 206,-Kč bez DPH
2) Zavětrování oplocení v celkové délce 3,5285 lem za cenu 21171,-Kč bez DPH 
Celkem vícepráce: 58 377,-Kč bez DPH

Méněpráce nad rámec uzavřené smlouvy jsou tímto dodatkem č. 2 sjednány ve výkonu:
1) Ochrana proti hlodavcům instalací pastiček na výměře 5,1932 ha v celkové hodnotě 18 176,- 

Kč bez DPH.

Celkový rozpočet se tímto dodatkem navyšuje o cenu 40 201 Kč na 2 322 888,04 Kč 
bez DPH.

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.
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: 2. .-u. í ^

Lesy Česlté republiky, s. p.
__J

 
Ředitel KŘ Zlín

I
FLORSTYL s.r.o

Ing. Aleš Galář 
Jednatel
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