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PROTOKOL O 3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319144335.
Poskytovatel
Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451

Nabyvatel
Břinčil & Mika, s.r.o. 
se sídlem
Lidická 700/19, Veveří, Brno 602 00

IČ: 05039029
DIČ: CZ05039029

Ke smluvnímu jednání pověřen:
 

a dále lesní správce příslušné LS 
na adrese
U Selkova 548, Černá Hora 679 21

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen: 

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319144335 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů 
činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení 
lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 9.5.2020

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 30.5.2020

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do: 23.5.2020 tj. 2 týdnů
Předání místa těžby do: 14.6.2020

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

X
okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné 
prodloužení)
jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1, Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a 
případně dalších souvisejících termínů pod podmínkou účinné chemické asanace u dříví s 
aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele, tak, aby nedošlo k opuštění dříví kůrovcem. V 
případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude 
Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 0 Kč bez DPH. 
Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 
319144335.

V Brně dne 2 0 "05" 2020 dne

Poskytovatel Nabyvatel

Lesy České républiky, s.p. Břinčil & Mika, s.
'
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Lesy České republiky, s.p.

SCHVALOVACÍ PROTOKOL K PRODLOUŽENÍ AUKCE
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Aukce číslo: 319144335 Jedná se o 3. prodloužení, Vítěz, aukce: Břinči] a Mika
Žádost ze dne: 5,5.2020 Porosty: 631-2, 635-8 Množství celkem: 3000m3

Původní termín ukončení těžby: 9,3.2020 Původní termín předání pracoviště: 6.4.2020

1 .prodloužení těžby; 9,4.2020 1.prodloužení předání pracoviště: 30,4.2020
2.prodloužení těžby: 9.5.2020 2.prodloužení předání pracoviště: 30.5.2020

Porost Stav
rozprae. v 
%

Posouzení 
nepříznivých 
podmínek ze
žádostí - žádosti 
vyhověno

Nový termín ukončení těžby 
(při prvním prodloužení 
maximálně 4 týdny, při 
druhém prodloužení 14 dní)

Nový termín předání místa 
těžby zpět (při prvním 
prodloužení maximálně 4 
týdny, pří druhém
prodloužení 14 dní)

631-638 50 ANO/NE n . Amo J'\ 6 . P'o y-u
ANO/NE

ANO/NE

Prohlášení revírníka: Prodloužení maxima ně o 14 dnů ood podmínkou účinné asanace veškeré dřevní
hmoty.

Prohlášeni LS: Souhlasíme s prodloužením termínu předání místa těžby zpět-vyhlášení nouzového stavu pro 
území ČR usnesením vlády ČR č, 194 z 12,3.2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 
koronaviru SARS COV-2 na území ČR a přijetí dalších navazujících krizových opatření vládou ČR. Podmínka 
prodloužení lhůty pro předání pracoviště - chemické asanace dříví s aktivním kůrovcem na náklady Nabyvatele tak, 
aby nedošlo k opuštění dříví kůrovci.

Výsledek schvalovacího řízeni:

Schváleno bez poplatku (bezplatné schválení) 

Podmínky:

Cena za placené prodloužení:

Neschváleno Schvétene-s-poplatkem

Kč

Schvalovací protokol vypracoval: zadavatel aukcí

Jméno Datum Podpis

7 X ,P,íj 2 c,
7 2
/

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: Lesní správce

Jméno Datum Podpis

S výsledkem schvalovacího protokolu souhlasí: revírník OJ ke kterému aukce přísluší

Jméno Datum Podpis

6.5.2020



Břinčil & Mika, s.r.o. 
Lidická 700/19, Veveří 
602 00 Brno

Lesy České republiky, s.p. 
Krajské ředitelství 
Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. 
Jezuitská 13 
602 00 Brno

V Brně dne 05.05.2020

Věc: Žádost o prodloužení termínů uvedených ve smlouvě č. 319144335

Žádám Lesy ČR, s.p. o prodloužení termínů, uvedených ve smlouvě č. 319144335 ukončení 

těžby (včetně soustřeďování dříví) do 09.06.2020 z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek a současných opatření České republiky vyvolaných nákazou COVID - 19.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem 




