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Dodatek č.l ke 
Smlouvě o dílo

Těžba a přibližování dříví na polesí Mlynářovice 
Ev.č. zakázky: 928/2019/157

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ Smlouva “) mezi:

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 AXIÍ, vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Pavlem Kubem, ředitelem KŘ České Budějovice na základě Směrnice 
19/2015 Podpisový řád
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 4233950267/0100
(dále jen „Objednatel) 

a

2. Adam Klement
se sídlem/místem podnikání: Šumavská 97, Volary 384 51
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad 
Prachatice 
IČO: 73547506 
DIČ: 
Zastoupený: Adamem Klementem 
bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále jen „Zhotovitel)

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 1 ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek")

I. Předmět dodatku
1. Z důvodu náhlé změny počasí (pokles teplot a nástup deštivého počasí a sněžení v listopadu 
2019) došlo k výrazné změně terénních podmínek pro těžbu a přibližování dříví v lesních 
porostech. Tím došlo ke znemožnění včasného zadání nahodilých těžeb ke zpracování 
Zhotoviteli na straně Objednatele ve Výzvou předpokládaném termínu.
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2. Bod 9.1 Článek 9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy nově zní

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2019, nebo 
- do naplnění limitu 120 % z částky 452 000 Kč, a to dle toho, která ze skutečností 

nastane dříve.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy 
tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. 
Dnem uzavření Dodatku je den označený daíem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se 
data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším 
datem.

3. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom.

4. 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.

V Českých Budějovicích dne 27.11.2019 Ve Volarech dne 28.11.2019

Jméno: Ing. Pavel Kub
Funkce: ředitel KŘ České Budějovice
Lesy České republiky, s. p.

Jméno:.
Fyzická
živnoste
v obchodním rejstříku




