
DODATEK č.1 
Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 

technologie č. 5590/2016/150/2019 
Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Výroba dříví na OM - Těžba 

+SLKT, TMU, TMN, TPU, TPN , 3. - 4. Q 2019, Lú 1, 2, 3, 4, 5 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“))  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09  Karlovy Vary 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: TRULES s.r.o. 
Sídlo:  Opletalova 396, 364 71 Bochov 
IČO: 28033035 
DIČ: CZ28033035 
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091 
Zastoupený: Martina Pelantová 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová 
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
 
 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení plnění předmětu smlouvy do 
31.7.2020 písemnou dohodou smluvních stran. 

  

2. Důvodem pro předmět dodatku smlouvy je nemožnost plánovaného časového plnění z důvodu 
intenzivního vojenského provozu, což negativně ovlivnilo možnost plnění veřejné zakázky.  

 

3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že posun poskytnutí předmětu plnění objednatelem bylo 
způsobeno vlivem třetí strany, které žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze 
smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních 
podmínek (VOP).  

 



4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 Smlouvy seznámeny, a že tento 
uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují podpisy svých statutárních zástupců.  

 
       

 

V Karlovy Vary dne 11.2.2020      V dne  

 

 

 …………………………………………………. …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. TRULES s.r.o. 

 JUDr. Jiří Kšica Martina Pelantová 
                   ředitel divize                                
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