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LCR0804829

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
na základě Pověření ze dne 20.11.2019 jednající Ing. Františkem Holenkou, ředitelem 
Krajského ředitelství Jihlava 
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. T.E.P.Z., s.r.o.
IČO: 019 50 258, DIČ: CZ01950258
se sídlem Vítězná 718, 696 02 Ratíškovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 79738 
zastoupená  na základě plné moci ze dne 5.3.2019 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-5269350217/0100 
ID schránky: eynxuag

(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají Dodatek č.2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji 
dříví - do 31.12.2021, číselný kód části veřejné zakázky: 154008, název části veřejné 
zakázky: Bohdalov, uzavřené dne 13.03.2019 (dále jen „Dodatek"), v tomto znění:

I.

Lesy ČR prohlašují, že pro poskytnutí služeb je nezbytné provedení dodatečných dodávek 
sadebního materiálu, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tento sadební materiál je zcela 
nezbytný pro plnění zákonných povinností obnovy lesa (zalesnění).

V návaznosti na dohodu smluvních stran se Smluvní partner zavazuje poskytnout Lesům 
ČR dodatečné dodávky sadebního materiálu za podmínek stanovených ve Smlouvě o provádění 
komplexních lesnických činností a o prodeji dříví č. 154008 a souvisejících příloh (dále jen 
„Smlouva"). Ceny stanovené tímto Dodatkem odpovídají svou úrovní cenám platným ke dni 
podpisu tohoto Dodatku a budou v průběhu trvání smluvního vztahu upravovány dle ČI. X, odst. 3 
a 4 Smlouvy.
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II.

Obě strany se dohodly na doplnění Smlouvy o sadební materiál:

40260 Dub letní - 36-50 cm 6.700,- Kč/ tis. ks
40250 Dub letní - 26-35 cm 5.600,- Kč/ tis. ks

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci 
se sadebním materiálem.

III.

Tento Dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to do doby ukončení tohoto smluvního vztahu 
založeného Smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy 
tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se uvedenou Smlouvou.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží 
dva a Smluvní partner jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí 
s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě dne \ 5 -06- 2020 V Jihlavě dne

Lesy České republiky, s. ^ 
Ing. František Holenka 

ředitel Krajského ředitelství Jihlava

T.E.P.Z., s.r.o.
 

vedoucí výroby
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