
VN Třebušín

DODATEK
č. 1 ke Smlouvě o pachtu č. 19/P/956/2014 ze dne 05. 01. 2015

Smluvní strany:

Lesy České republiky, s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupen Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře, na základě Pověření ze dne 08. 
07. 2019

(dále jen „propachtovatel") na straně jedné 

a

Český rybářský svaz, Místní organizace Litoměřice, z, s.
se sídlem Velká Mlýnská 2, 412 01 Litoměřice 
IČO: 004 82 684, DIČ: CZ00482684
zapsán v registru občanských sdružení MVČR pod č. j. VSP/1/1444/90-R dne 21.06.1990 
bankovní spojení: Moneta Money Bank Litoměřice, číslo účtu: 24402784/0600 
zastoupen Ing. Miroslavem Bulantem - předsedou a Ing. Ladislavem Tesařem - jednatelem

(dále jen „pachtýř") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2201 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o pachtu 

i.
Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem prodlužuje doba užívání předmětu pachtu 
uvedená čl. III bod 1. Smlouvy o pachtu č. 19/P/956/2014 ze dne 05. 01. 2015, na dobu určitou do 31. 12.
2024.

II.

Tímto dodatkem se mění znění čl. VI. písm. b) Smlouvy o pachtu č. 19/P/956/2014 ze dne 05. 01. 2015 a to 
na znění:

b) plnit povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s povrchovými vodami č. j. 
MULTM/0043322/18/ŽP/BHo ze dne 29.06.2018

a dále se mění znění čl. VI. písm. c) Smlouvy o pachtu č. 19/P/956/2014 ze dne 05. 01.2015 a to na znění:

c) řádně dodržovat manipulační a provozní řád vypracovaný společností VRV, a. s. Praha a schválený 
Městským úřadem v Litoměřicích pod čj. MULTM/0028073/18/ŽP/BHo dne 23.04.2018.

Ostatní ujednání Smlouvy o pachtu č. 19/P/956/2014 ze dne 05. 01. 2015 zůstávají beze změn.

IV.
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.
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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, 
ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) 
podle zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

3. Propachtovatel - LČR za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, 
s. p. (viz www.lesycr.cz) a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavit postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V.
1. Pro platnost tohoto Dodatku je v souladu se Statutem LČR, zákonem o státním podniku, nutný souhlas 

Ministerstva zemědělství ČR, které rovněž vykonává jménem státu funkci zakladatele propachtovatele 
(dále jen „Zakladatel'1) ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. Zakladatel udělil souhlas s nakládáním s určeným majetkem ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. 47675/2017-MZE-13221 ze dne 
01. 09. 2017, v odstavci 6.5.3. Statutu LČR.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li 
tento Dodatek zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá 
účinnosti až dnem zveřejnění v tomto registru.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují 
prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou kopie:
povolení k nakládání s povrchovými vodami č. j. MULTM/0043322/18/ŽP/BHo ze dne 29.06.2018

manipulační a provozní řád schválený Městským úřadem v Litoměřicích pod čj.
MULTM/0028073/18/ŽP/BHo dne 23.04.2018

V Teplicích, dne 1 8 2019 v Ústí nad Labem, dne

Ing. Ivana Kučerová 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře 
Lesy České republiky, s. p.

Ing. Miroslav Bulant 
předseda
ČRS MO Litoměřice

Ing. Ladislav Tesař ' 

jednatel
ČRS MO Litoměřice _______________
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