
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „Smlouva*)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným na základě podpisového řádu Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem 
Krajského ředitelství Karlovy Vary
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100
(dále jako „Lesy ČR“) na straně jedné

a

2. Ing. František Novák
se sídlem Konstantinovy Lázně, Lesní 205, PSČ 349 52
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Stříbro,
IČ: 48326895, DIČ: CZ 
zastoupený Ing. Františkem Novákem, majitelem 
bankovní spojení: 

 
ID schránky: mc5v23e
(dále jako „Smluvnípartner*1) na straně druhé

(Lesy ČR a Smluvní partner též společně jako „Smluvní strany" a každý jednotlivě jako „Smluvní 
strana")

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

II. Předmět dodatku — změna Smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností Smluvních stran v souvislosti se snahou 
Lesů ČR zabránit dalšímu vývoji, množení a šíření škodlivých organismů, tedy zajistit včasnou, a 
především efektivní ochranu lesa, a to prostřednictvím asanace fumigací, která bude u kůrovcového 
dříví zadaného dle Přílohy č. Z3 Smlouvy a Smluvním partnerem dle Smlouvy zpracovaného 
zajišťována na náklady Lesů ČR.

2. Smluvní strany ujednaly, že Smlouva se mění následovně:

■ čl. IX odst. 6 Smlouvy se mění a nově zní takto:
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„Číselníky : Zadávací listy s vyznačením provedených Těžebních činností musí být 
srozumitelné a citelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy s vyznačením provedených 
Těžebních činností je Srčiisni v pzcvr.sn předávat k ~ lézám zzzzi, pzz é+s-.ě Le~
ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či 
Zadávacímu listu s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
i námitku nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí 
převzetí Číselníků. .:Z r :.z:; ~ V:- . ... nebo Zadávacích listů s vyznačením
provedených Těžebních činností : kontrolu převzatých dokumentů a
provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí.
V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění 
(zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, Zadávacím listem nebo Z "z.: ..; 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést námitku a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody.
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po provedené 
kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do 3 pracovních dnů od 
provedené kontroly^, a v případě asanace fumigací na náklad Lesů ČR do 14 pracovních 
dnů od převzetí Číselníku, akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu s vyznačením 
provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla provedena 
řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu 
či v Zadávacím listu. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis 
Číselníku nebo Zadávacího listu s vyznačením provedených Těžebních činností osobou 
k tomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace* nebo slova shodného 
významu se nepovazuje za akceptaci Zadávacího listu nebo Číselníku*.

* v či. I odst. 1 Přílohy Č. Z3 Smlouvy se za slova „způsobu a termínu asanace kůrovcového 
dřzuí“ vkládají slova „(popř. zpracování v případech fumigace na náklady Lesů ČR)*.

■ čl. I odst. 3 Přílohy č. Z3 Smlouvy se mění a nově zní takto:

„Vpřípadě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek 
uvedených v čl. X. odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se 
zpracováním kůrovcového dříví ve výši tam uvedené; to neplatí v případě využití 
asanace fumigací na náklady Lesů ČR, tj. v případech asanace jiímigací na náklady 
Lesů ČR Smluvnímu partnerovi nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se 
zpracováním a asanací kůrovcového dříví ve smyslu čl. X. odst. 6 Smlouvy nevzniká.*

■ za čl. VI. Přílohy č. Z3 Smlouvy se vkládá nový článek VIL, který včetně nadpisu zní:

„VII, Fumigace na náklady Lesů ČR

Smluvní strany mohou písemně ujednat, že Smluvní partner provede včasné 
zpracování (a po ^asanaci fumigací ^rovněž odvoz) kůrovcového dříví v termínu 
stanoveném Lesy ČR, zatímco Lesy ČR u takto zpracovaného dříví zajistí asanaci 
fumigací, a to na svůj náklad.
Pro případy fumigace na náklady Lesů ČR platí následující:
1) Smluvní partner se zavazuje zpracovat kůrovcové dříví jemu předané dle čl. I. odst.
1) této Přílohy, u nějž byla ujednána fumigace na náklady Lesů ČR, v termínu 
stanoveném Lesy ČR v Zadávacím listu - objednávce asanace, přičemž lhůta na 
zpracování nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů. Lesy 
ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování kůrovcového dříví prodloužit. Ze Zadávacího 
listu - objednávky asanace musí být zřejmé, že se jedná o případ asanace fumigací na 
náklady Lesů ČR (např. poznámka na Zadávacím listu - objednávce asanace).
2) Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s odst. 1 tohoto článku, a 
to ani do 7 kalendářních dnů po termínu zpracování stanoveném Zadávacím listem - 
objednávkou asanace, Smluvní partner již není oprávněn zpracování dle převzatého
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Zadávacího listu - objednávky asanace provést. Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou 
oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím naložit jiným 
způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).
3) Smluvní partner se zavazuje zpracovat kůrovcové dříví a uložit jej do hráni na 
místě určeném Lesy ČR takovým způsobem, aby byly splněny zejména následující 
podmínky:

- maximální výška hráně 4 m, maximální šířka hráně 10 m, délkaje neomezena,
- minimální velikost hráně 350 PRM,
- minimální překryv plachty musí být nejméně 1 mna každou stranu hráně,
- kolem hráně musí být volný manipulační prostor nejméně 5 m ve všech směrech,
- hrán musí být stabilní (dostatečně zabezpečená proti pohybu, sesunutí, pádu).

4) Po převzetí Číselníků od Smluvního partnera, nebudou-li zjištěny nedostatky 
v provedených činnostech, Lesy ČR zajistí asanaci zpracovaného dříví fumigací, a to 
nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. K akceptaci Číselníků ze strany 
Lesů ČR nedojde dříve, než bude provedena asanace fumigací na náklady Lesů ČR.

5) Po asanaci fumigací na náklady Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje takto 
asanované dříví odvézt nejpozději do 6 měsíců od konce měsíce, v němž ze strany Lesů 
ČR došlo k akceptaci Číselníku, s výjimkou případů, kdy je lokalita, na níž je prováděna 
asanace fumigací, určena k opakovanému využití pro tento účel; v takovém případě se 
Smluvní partner zavazuje asanované dříví odvézt nejpozději do konce měsíce 
následujícího po měsíci, v němž došlo k akceptaci Číselníku. Údaj o tom, že je lokalita 
určena k opakovanému využití, bude vyznačen v Zadávacím listu - objednávce 
asanace)1

* dosavadní čl. VII. Přílohy č. Z3 Smlouvy se označuje jako čl. VIII.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti upravená 
Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, 
a i nadále se řídí Smlouvou.

2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 obdrží každá ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu plně rozumí, 
náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná změna přinese, a vyslovují 
tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují 
níže svými podpisy

V Karlových Varech dne II *07-; .2020

Lesy České republiky, s.p. Ing. František Novák
Ing. Miroslav Rozner majitel

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary 

3




