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ČINNOSTÍ A O PRODli.II DŘÍVÍ - do 31. 12. 2021 
ze dne 15. 4. 2020

ísclný kód části veřejné zakázky: 116402

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „Smlouva")

I. Smluvní strany

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 AXII, 
vložka 540
IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
Jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
Zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín. 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. RM FOREST lesní společnost s.r.o.
se sídlem: Pitínská 1015, 68771 Bojkovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54432 
IČO: 27720748, DIČ: CZ27720748 
zastoupená 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 213215312/0300 
(dále jen „Smluvnípartner")

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

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je stanovení Průměrné hmotnatosti dříví těženého při použití 
harvestory dle čl. IV. odst. 8 b), Přílohy T2.

Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanovuje:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
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II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 
upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se 
řídí Smlouvou.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 obdrží každá ze smluvních 
stran.

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

Ve Zlíně dne 15. 4. 2020

Lesy České republiky, s. p. 

Ing. Libor Strakoš 
Ředitel KŘ Zlín

RM FOREST jésní společnost s.r.o. 

Roman Martinec 
Jednatel
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