
DODATEK č.l ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 58/2020/08
Výzva k podání nabídek č. 27 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou - LZ Boubín /

polesí Kleť / nahodilá těžba 5 
Ev.č. zakázky: 5/2020/119

Smluvní strany
v

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 A 
XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín, 
bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jen „Objednatel14)

na straně jedné 

a

název/jméno a příjmení: FORESTAL s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání: Kladné 3, 382 21 Kájov 
IČO: 03988805 
DIČ: CZ03988805
zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: C 23687 u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích
zastoupená(ý) Václavem Kopfem 
bankovní spojení: 8649035001/5500

(dále jen „Zhotovitel")

na straně drahé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

Dodatek ke Smlouvě o dílo
(dále též jen „dodatek44)

V důsledku chybného odhadu potřeby kalamitní těžby ze strany „Objednatele44 nebylo možno 
včas zadat ke zpracování smluvní výši předpokládaného množství zpracovaného dříví (CPM), 
totiž 600,- m3. Zhotoviteli tak bylo znemožněno rovnoměrné Časové plnění výše jmenované 
zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do 15.9.2020.
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Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a bodu 11.2 
shora uvedené Smlouvy o dílo se proto termín dokončení díla prodlužuje na 15.10.2020. 
Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k 
jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele Za Zhotovitele
Ve Vimperku dne 14.9.2020 Ve Vimperku dne 14.9.2020

Ing. Miloš Julia, Ph.DV Václav Kopf
ředitel LZ Boubín jednatel
Lesy České republiky, s.p.
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