
DODATEK č.l KE SMLOUVĚ:

SMLOUVA O DÍLO
Výzva k podání nabídek č. 24 v kategorii 17 - výroba dříví komplexní četou na LS Vyšší

Brod
2020/928/122

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 AXII,
vložka 540
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice, na 
základě pověření Základní směrnice 2/2019 Podpisový řád, 
bankovní spojení: 4321350237/0100

(dále jako „objednatel44) 

a

Miloslav Motyčák
Sídlo/místo podnikání: Blansko 51,38241 Kaplice 
IČO: 74407759 
DIČ: 
Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní)
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná zastupovat účastníka: Miloslav Motyčák
(dále jako „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník44) dodatek následujícího znění (dále též jen „dodatek44):

Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku, se mění ustanovení

ČI. IX.
Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:
a) do 30.6.2020, nebo
b) do naplnění limitu 120 % z částky 154 910 Kč 
a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.
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V Dobré Vodě dne 26.5.2020 V dne 26.5.2020

za objednatele: za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p. 
Ing. Pavel Kub
Ředitel KŘ České Budějovice

Miloslav Motyěák 
jedháťÉ31 /
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Lesy České republiky s.p. 
Lesní správa Vyšší Brod 
Lesní 167
38101 Český Krumlov

Dne: 21.5.2020
Věc: Žádost o prodloužení termínu zakázky

Žádám o prodloužení termínu ukončení smlouvy na zakázku 204526 - Výzva k 
podání nabídek č. 25 v kategorii 17 - Zpracování nahodilé těžby na revíru Citajl,
928/2020/123 do 20.6.2020 a zakázky č. 204525 Výzva k podání nabídek č. 24 v 
kategorii 17 - Zpracování nahodilé těžby na revíru Citajl, 928/2020/122 do 
30.6.2020.

Důvodem žádosti je omezení výroby opatřeními Vlády ČR, která vznikla v souvislosti 
s pandemií koronaviru. Tato opatření způsobila uzavření servisů, které opravují lesní 
mechanizaci. Zdržení výroby nebylo zaviněnou naší vinou, ale vyšší mocí.

S pozdravem




