
Dodatek ě. 1
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2019/P/99/061101 ze dne 29.11. 2019

Prodávající:
se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení.

(dále též jako „prodávající”) 

a

Kupující:
se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankovní spojení:

(dále jako „kupující”)

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
Ing. Petrem Urbanem, obchodním ředitelem, na základě pověření
ze dne 3. 12. 2019
421 96 451
CZ42196451
Česká spořitelna, a. s.
IBAN: CZ 67 0800 0000 0000 0827 7872; SWIFT: GIBACZPX

Zvoimpex, a. s.
Pribinova 10, Bratislava - městská časť Staré Město, 811 09 
(Slovenská republika)
Okresní soud Bratislava, oddíl Sa, vložka č. 7078/B 
Ing. Dušanem Kalauzem, předsedou představenstva 
JUDr. Jaroslavem Kováčem, členem představenstva 
438 94 151 
CZ684774445 
SK2022513471
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK 83 1111 0000 0014 7406 6006;

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana“)

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

I.
Smluvní strany dne 29. 11. 2019 uzavřely Rámcovou kupní smlouvu na dříví č. 2019/P/99/061101, 

jejímž předmětem byl závazek prodávajícího dodat kupujícímu dříví ujednané specifikace, množství a 
kvality (a převést k tomuto ve prospěch kupujícího vlastnické právo) a závazek kupujícího takové dříví 
odebrat (dále jen „rámcová kupní smlouva”). Jelikož smluvní strany mají zájem na úpravě, resp. 
změnách, podmínek rámcové kupní smlouvy, uzavírají tento dodatek, jímž se upravuje způsob 
kubírování dříví, ceny (sortimentů) dříví a platební podmínky.

II.
Změny rámcové kupní smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly následující změny rámcové kupní smlouvy:

* čl. II. odst. 1 rámcové kupní smlouvy se mění a nově zní takto:

„ Způsob dodání:
a) parita FCA - dříví bude naloženo do kontejnerů přistavených na odvozním místě (OM) nebo 

na náhradní skládce na OJ prodávajícího dostupných silniční nákladní dopravou (tahač 4x2 
j kontejnerovým návěsem);

b) parita EXW - dříví bude připraveno k expedici (naložení) na OM nebo náhradní skládce 
na OJ prodávajícího dostupném silniční nákladní dopravou. “
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■ čl. II. odst. 2 rámcové kupní smlouvy se mění a nově zní takto:

„Parita FCA - dopravu z OM nebo z náhradní skládky zajišťuje a hradí kupující. Nakládku dříví 
na OM nebo náhradní skládce do přistavených kontejnerů zajišťuje prodávající na vlastní 
náklady. Parita EXW - dopravu z OM nebo z náhradní skládky, a to včetně nakládky dříví na 
OM/náhradní skládce + svoz dříví do 10 km, zajišťuje a hradí kupující. Podmínkou pro využití 
parity EXW je zajištění soustředěného dříví v okruhu do lOkmv minimálním množství 1.500 m3. “

■ čl. III. odst. 5 rámcové kupní smlouvy se mění a nově zní takto:
,Měření dříví bude probíhat s kůrou podle ČSN 48 0009 Tabulky objemu kulatiny bez kůry podle 
středové tloušťky měřené v kůře, resp. při měření výřezu s kůrou je získaná hodnota středové 
tloušťky rovna změřenému průměru a v případě měření výřezu bez kůry, bude ke změřenému 
průměru připočten 1 cm.“

* čl. V. odst. 4 rámcové kupní smlouvy se mění a nově zní takto:

,fiarita prodejní ceny - FCA (Incoterms 2020) - naloženo do kontejnerů na OM nebo náhradních 
skládkách na organizačních jednotkách prodávajícího, nebo EXW (Incoterms 2020) —připraveno 
k expedici (naložení) na OM nebo na náhradních skládkách na organizačních jednotkách 
prodávajícího, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak.“

* čl. V. odst. 5 rámcové kupní smlouvy se mění a nově zní takto:

„ Ceny dříví platné od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2020 v Kč/m3 bez DPH:

a) parita FCA - nakládku dříví do kontejnerů na OM nebo na náhradních skládkách zajišťuje 
prodávající

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina - smrk, jedle, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. A 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (Kč/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm + („silné“ dříví)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm + („silné" dříví)

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina — borovice, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. B 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (Kč/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm + („silné" dříví)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm + („silné " dříví)

b) parita EXW — nakládku do kontejnerů a svoz dříví do 10 km na OM nebo náhradní skládky 
zajišťuje a hradí kupující

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina — smrk, jedle, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. A 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (Kč/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm + („silné" dříví)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm + („ silné " dříví)
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• sortiment jehličnatá pilařská kulatina - borovice, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. B 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (Kč/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm + („silné" dříví)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm + („silné" dříví)

K uvedeným cenám bude připočtena DPH, vznikne-li k její úhradě povinnost. “

■ čl. VI. odst. 1, věta druhá, rámcové kupní smlouvy se mění a nově zní takto:

„ Veškeré platby za dříví budou uváděny, resp. prováděny, v CZK. “

■ v čl. VI. odst. 1, se za větu druhou nově vkládá následující text:

„ K ceně dříví bude účtována DPHdle příslušných právních předpisů (21 % ke dni uzavření tohoto 
dodatku), s výjimkou případů, kdy kupující nejpozději do 15 dnů od DUZP doloží prodávajícímu 
kopii nákladního listu CMR, ze kterého bude zřejmé, že cenu lze účtovat bez DPH (osvobozenípři 
dodání zboží do jiného členského státu). “

2. Ostatní ustanovení kupní smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto 
dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí předmětnou smlouvou.

III.
Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran.

V .kluČL:... ... dne:?.!!.... V'

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Petr Urban, obchodní ředitel

to 

......... . .................................................
Zvoimpex, a. s.
Ing. Dušan Kalauz, předseda představenstva

Zvoimpex, a. s.
JUDr. Jaroslav Kováč, člen představenstva
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