
Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo
Výzva kpodání nabídek č. 29 v kategorii 4 - Výroba dříví na OM lanovkovou technologií, LR

Radkov, LS Svitavy 
Ev.č. zakázky: 919/2020/018

Smluvní strany
Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A 
XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupený Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Krajského ředitelství Choceň, na základě 
Základní směrnice 2/2019 Podpisový řád 
bankovní spojení:Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen ,,Objednatel“) 

na straně jedné

Hanko CZ s.r.o.
se sídlem Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk 
IČO: 28125487 
DIČ: CZ28125487
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddílC, vložka 18719
zastoupená: Pavel Hanko, jednatel
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.

číslo účtu: 198607659/0600

(dále jen „Zhotovitel")

na straně druhé

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

1. Předmět dodatku - změna termínu ukončení platnosti Smlouvy dle ěl. 9.1.
Smluvní strany ujednaly, že z důvodu omezení vyplývajících z nouzového stavu 
a mimořádných opatření vyhlášených vládou České republiky (SARS CoV-2) je tato
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smlouva uzavřena na dobu určitou, a to do 15.4. 2020, nebo do naplnění limitu 120 % 
z částky 640.000,- Kč bez DPH, a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Závěrečná ustanovení
2.1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva 

a povinnosti upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných 
v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí Smlouvou.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po i obdrží každá 
ze smluvních stran.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu 
plně rozumí, náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná 
změna přinese, a vyslovují tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich 
pravou a svobodnou vůli, což stvrzují níže svými podpisy

Za Objednatele 3 j -03- 2020
V Týništi nad Orlicí dne

Za Zhotovitele
V ,.' . - - dne č ' T -

Ing. Karel Fišer ' Pavel Hanko
Ředitel KŘ Choceň Jednatel
Lesy České republiky, s.p. Hanko CZ s.r.o.
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