
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O PACHTU - POZEMKY VE SPORTOVNÍM AREÁLU

č.: 477/32

Smluvní strany:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Klatovy
číslo účtu: 130996600/0300

(dále jako „propachtovatel") na straně jedné

a

SPORT SERVICE, spol. s r.o.
se sídlem Špičák 182, 340 04 Železná Ruda
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2537 
zastoupená Vladimírem Kasíkem a Ing. Lukášem Švecem, jednateli společnosti 
IČO: 468 82 006, DIČ: CZ44882006

(dále jako „pachtýř") na straně druhé

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 (dále jen 
„Dodatek") ke Smlouvě o pachtu - pozemky ve sportovním areálu č. 477/32 ze dne 2. 9. 2019 (dále
jen „Smlouva").

I. Předmět dodatku

Tento Dodatek vychází z ujednání obsažených ve Smlouvě, mění a doplňuje ustanovení stávající
Smlouvy následujícím způsobem:

1. Tímto Dodatkem se mění čl. IV. odst. 3. Smlouvy a nově zní takto:

3. Propachtovatel bude pachtovné fakturovat dvakrát ročně, a to k 30. 6. a 31. 12. běžného 
roku, vždy za období celého kalendářního pololetí, ve výši odpovídající příslušnému podílu z 
aktuální roční výše pachtovného (částka za 6 měsíců trvání pachtu vypočtená z aktuální výše 
ročního pachtovného). Uvedená data jsou zároveň i datem uskutečnění zdanitelného plnění. 
Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Dnem úhrady se 
rozumí den připsání částky ve prospěch účtu propachtovatele. Úhrada pachtovného bude 
prováděna ve prospěch účtu organizační jednotky propachtovatele uvedeného v záhlaví 
Smlouvy. V případě ukončení pachtovního vztahu založeného touto Smlouvou v průběhu roku 
bude poměrně upravena výše pachtovného.
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2. Tímto Dodatkem se v čl. IV. odst. 8. Smlouvy, za ujednání obsažená pod písm. a), písm. b) a písm. 
c), nově vkládá text vztahující se ke všem zmíněným ujednáním, tj. k ujednáním uvedeným pod 
písm. a), písm. b) i písm. c), který zní takto:

8. Poplatek za odnětí pozemků z PUPFL bude propachtovatel fakturovat jedenkrát ročně, a to vždy 
k31. 12. běžného roku. Pachtýř je povinen poplatek uhradit v termínu splatnosti uvedeném na 
faktuře.
V roce 2027, za předpokladu, že Smlouva bude ještě v účinnosti, bude pachtovné fakturováno 
k 30. 6. 2027, v poměrné výši aktuálního ročního pachtovného, tj. za období 9 kalendářních 
měsíců.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o pachtu č. 477/32 ze dne 2. 9. 2019.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tj. všechna ustanovení Smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně v 

tomto Dodatku specifikovaných, zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 

dnem 1. 6. 2020. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru 
smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují 
prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

- 7 -M- 2020
V Hradci Králové, dne____________ V Železné Rudě, dne

Propachtovatel: Pachtýř:

Ing.Josef Vojáček 
generální ředitel 
Lesy České republiky, s.p.

jednatel společnosti 
SPORT SERVICE, spol. s r.o.

Ing. Lukáš Švec 
jednatel společnosti 
SPORT SERVICE, spol. s r.o.
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