
Smluvní strany:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu 
ze dne 31.12.2014 

č. 9722352
LCR1111 104

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem, na základě pověření ze dne /\4.. 4.20 A9
zastoupeným Ing. Jaromírem Válkem, lesním správcem LS Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm 
číslo účtu: 9533860207/0100
adresa pro doručování: Láň 2461, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 

(dále jen „propachtovatel") na straně jedné

a

COMMODUM, spol. r.o.
se sídlem Valašská Bystřice č.p. 225, PSČ 756 27
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
zastoupený: Miroslavem Zezulkou, nar. , jednatelem
IČO: 46577238, DIČ: CZ00304352, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 4000702801/0100
kontaktní osoba: , tel.: , e-mail: j  
(dále jen „pachtýř") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pachtu:

I.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvy o pachtu 
č. 9722359, uzavřené dne 31.12.2014 (dále jen Dodatek č. 1). Tímto Dodatkem č. 1 
dochází k následujícím změnám:

ČI. I Předmět smlouvy se mění a doplňuje takto:

1. Propachtovatel prohlašuje, že má právo hospodařit k níže uvedenému pozemku, který je ve 
vlastnictví České republiky, a to:

Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výměra 
v m2

Pronajímaná 
výměra v m2

Katastrální
území

LV Obec

4044/3 lesní pozemek 6627 127
Valašská
Bystřice

1199 Valašská Bystřice

4044/4 ostatní plocha 691 691
Valašská
Bystřice

1199 Valašská Bystřice

Celkem 818

Stránka 1 z 3



Uvedený pozemek (dále také „předmětný pozemek" nebo „předmět pachtu") je zapsán 
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské 
Meziříčí.

V čl. III. Trvání pachtu, se odst. 1 doplňuje takto:

Propachtovatel prodlužuje dobu přenechání předmětu pachtu pachtýři o 5 let, tj. do
31.12.2024.

II.
Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při 
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle 
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran 
včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy České republiky, s.p. za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat 
zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to 
včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání 
a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, 
tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, 
která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

III.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze 
smluvních stran.

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit 
Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem 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. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním 
Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.

3. Ostatní ujednání Smlouvy o pachtu č. 9722352 ze dne 31.12.2014 se nemění.
4. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

dnem 1.1.2020; v případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru 
smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu 
připojují své vlastnoruční podpisy.
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V Rožnově p. R., dne ^ Ve Valašské Bystřici, dne // ť/ ? j

Propachtovatel: Pachtýř:

. ,

za Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jaromír Válek, lesní správce

z^COMMODUM, spol. s r.o
Miroslav Zezulka, jednatel
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