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SMLOUVA 

č192_01_2020
číslo OJ/pořadové číslo smlouvy/rok uzavření 

o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin 
„Výzva k podání nabídek č. 44 - napěstování krytokořenného sadebního materiálu DG - LS Český Rudolec"

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

s přihlédnutím k § 2586 a násl, občanského zákoníku

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451,
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, 
vložka 540
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100
zastoupený

Pro provozní jednání pověřena:
Kontaktní adresa: LS Český Rudolec, Český Rudolec 15, 378 83 Český Rudolec 
Kontaktní spojení: telefon: 

(dále jen „objednateř')

a

LESOŠKOLKY s.r.o.
se sídlem l.máje 104, 533 13 Řečany nad Labem 
Registrační číslo SRS (ÚKZÚS): 3632 
IČO: 45534888 
DIČ: CZ45534888,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1486
zastoupen(á) Ing. Ladislavem Němcem, jednatelem 
Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 
Číslo účtu: 825 045 561/0100

Pro provozní jednání pověřen(a):
Kontaktní adresa: l.máje 104, 533 13 Řečany nad Labem 
Kontaktní spojen

(dále jen „dodáváte?)
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Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele vypěstovat standardní reprodukční 

materiál lesních dřevin ve školkách dodavatele (vlastních nebo pronajatých) z osiva 
v majetku objednatele, formou poskytnutí veškerých služeb souvisejících s touto 
činností, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu 
s ustanoveními příslušných právních předpisů.

2. Specifikace reprodukčního materiálu určeného k vypěstování standardního 
reprodukčního materiálu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy - Zakázkový list (dále jen 
„příloha smlouvy').

3. Požadavky na vypěstovaný standardní reprodukční materiál podle dřevin, oddílů, typu 
(semenáčky, sazenice, vyspělosti (rozpětí výšek reprodukčního materiálu), typu obalu u 
krytokořenného reprodukčního materiálu a termínu dodání (jaro/rok, podzim/rok) jsou 
obsaženy v příloze smlouvy.

4. Místo předání a převzetí semenného materiálu je specifikováno v příloze smlouvy.

5. V případě, že dodavatel ze semenného materiálu, který mu byl předán objednatelem 
k vypěstování, vypěstuje více reprodukčního materiálu, než je sjednané množství 
uvedené v příloze smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli dodání více 
reprodukčního materiálu, a to za jednotkovou cenu v Kč/ks sjednanou v příloze smlouvy.

6. Specifické požadavky na pracovní postup pěstování a péče o reprodukční materiál a 
klíčové kroky manipulace s reprodukčním materiálem jsou uvedeny v příloze.

III.
Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel zajistí veškerou potřebnou péči o semenáčky a sazenice v průběhu jejich 
pěstování tak, aby byly vypěstovány do stadia standardního reprodukčního materiálu 
v požadovaných termínech a množstvích dle jednotlivých oddílů a typů reprodukčního 
materiálů a podle požadavků uvedených v příloze této smlouvy.

2. Dodavatel je povinen dodržet technologii pěstování reprodukčního materiálu, je-li 
specifikována v příloze smlouvy.

3. Dodavatel zachová identitu původu pěstovaného reprodukčního materiálu po celou dobu 
jeho pěstování a při manipulaci s ním a zajistí vedení evidence o jednotlivých oddílech 
sazenic v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, 
určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších 
předpisů, a tuto evidenci každoročně se stavem k 31. 12. předá objednateli k umožnění 
podání jeho hlášení pověřené osobě ve stanovené lhůtě podle ustanovení § 24 zákona 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Dodavatel se zavazuje 
spolupracovat s objednatelem při každoroční inventarizaci rozpěstovaného 
reprodukčního materiálu dle ČSN 48 2118.

4. Dodavatel předá vypěstovaný reprodukční materiál splňující parametry dle přílohy 
smlouvy osobě pověřené objednatelem v termínech a množstvích dle přílohy smlouvy
a to podle dřevin, oddílů, typu reprodukčního materiálu (semenáčky, sazenice, , typu 
obalu u krytokořenného reprodukčního materiálu a vyspělosti reprodukčního materiálu 
(rozpětí výšek reprodukčního materiálu), jak je uvedeno v příloze smlouvy. Smluvní 
strany jsou oprávněny se dohodnout v odůvodněných případech (zejména z důvodu
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časového průběhu provozních potřeb objednatele) na pozdějším termínu předání 
vypěstovaného reprodukčního materiálu.

5. Předání každé dodávky reprodukčního materiálu objednateli bude dokladováno 
předávacím protokolem ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními 
stranami. Každá ze smluvních stran si ponechá jedno vyhotovení podepsaného 
předávacího protokolu.

6. Reprodukční materiál pěstovaný podle této smlouvy je po celou dobu pěstování 
majetkem objednatele. Dodavatel se zavazuje, že žádná část reprodukčního materiálu 
pěstovaného podle této smlouvy se nestane předmětem jeho obchodování.

7. Dodavatel umožní pověřeným osobám objednatele provádět kontroly dodržování 
smluvních podmínek a požadavků stanovených právními předpisy kdykoliv v průběhu 
pěstování reprodukčního materiálu.

8. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat platnou licencí udělenou 
podle § 20 a násl. zákona č. 149/2003 Sb., zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá dodavateli semenný materiál k vypěstování dle jednotlivých oddílů a v 
množstvích uvedených v příloze této smlouvy v dohodnutých termínech s dodavatelem.

2. Objednatel předá dodavateli podklady k vedení evidence dle čl. III. odst. 3 smlouvy.

3. Objednatel odebere dodavatelem vypěstovaný reprodukční materiál v dohodnutých 
termínech, množstvích, proveniencích, typech obalu a výškových třídách na místě 
určeném v příloze této smlouvy.

V.
Cena za služby pěstování reprodukčního materiálu

1. Objednatel uhradí dodavateli cenu za služby spojené s vypěstováním reprodukčního 
materiálu ve sjednané kvalitě ve výši dle skutečně předaného a převzatého dodavatelem 
vypěstovaného reprodukčního materiálu, a to dle jednotkové ceny uvedené v příloze 
smlouvy. Cena bude stanovena jako součin množství skutečně předaného a převzatého 
dodavatelem vypěstovaného, reprodukčního materiálu a jednotkové ceny reprodukčního 
materiálu uvedené v příloze smlouvy.

2. K ceně dle odst. 1 bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazných právních 
předpisů, vznikne-li k úhradě DPH povinnost.

3. Smluvní strany sjednávají, že jednotková cena dodavatelem vypěstovaného, 
reprodukčního materiálu uvedená v příloze smlouvy (vyčíslená v Kč bez DPH) je cenou 
konečnou, tj. zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Dodavatel tak 
není v souvislosti s plněním této smlouvy oprávněn účtovat a požadovat na objednateli 
úhradu jakýchkoliv jiných či dalších částek.

VI.
Platební ujednání

1. Cenu ve výši dle čl. V smlouvy uhradí objednatel dodavateli na podkladě faktury řádně 
vystavené dodavatelem na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu.
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2. Splatnost řádně vystavené faktury (ceny účtované dodavatelem objednateli na jejím 
základě) bude minimálně 21 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

3. Je-li plnění dodavatele předmětem DPH, faktura musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Přílohou faktury 
bude kopie datovaného předávacího protokolu opatřeného podpisy oprávněných 
pracovníků smluvních stran, stvrzující převzetí reprodukčního materiálu objednatelem. V 
případě, že faktura nebude odpovídat stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn 
zaslat ji dodavateli zpět, aniž by se tak dostal do prodlení s platbou. Nová lhůta 
splatnosti počíná běžet ode dne doručení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

4. Dohodnutá cena bude zaplacena dodavateli na základě faktury řádně vystavené 
dodavatelem po dodání reprodukčního materiálu specifikovaného v příloze této smlouvy 
objednateli. Úhrada bude provedena v české měně. Za den uskutečnění zdanitelného 
plnění je považován den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

5. Dohodnutá cena bude fakturována na adresu:
LS Český Rudolec, Český Rudolec 15, 378 83 Český Rudolec

6. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den 
splatnosti odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

7. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

8. Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je 
povinen neprodleně o tomto písemně informovat objednatele.

9. Bude-li dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce 
ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z 
přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o 
DPH. Dodavatel obdrží pouze cenu bez DPH.

VII.
Smluvní náhrady

1. V případě, že objednatel neodebere celé množství reprodukčního materiálu dle přílohy 
smlouvy, ačkoliv byl dodavatelem včas k odběru vyzván, může dodavatel požadovat po 
objednateli finanční náhradu až do výše 100% dohodnuté ceny neodebraného 
reprodukčního materiálu.

2. Nebude-li dodavatelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou dodáno alespoň 80% 
sjednaného množství reprodukčního materiálu dle přílohy smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po dodavateli finanční náhradu až do výše 100% dohodnuté ceny 
nedodaného reprodukčního materiálu, který nebyl dodán do 80% sjednaného množství 
reprodukčního materiálu dle přílohy smlouvy.

3. Uplatněním čl. VII odst. 2 smlouvy není dotčeno právo objednatele požadovat po 
dodavateli náhradu škody v plné výši.

4. Dodavatel se zprostí povinnosti platit finanční náhradu podle odstavce 2, pokud prokáže, 
že nesplnění jeho závazku bylo způsobeno výhradně v důsledku působení vyšší moci. 
Za případy vyšší moci se zpravidla rozumí nepředvídatelný běh událostí, kterým nebylo 
možno zabránit přes vynaložení veškeré nutné péče (např. přírodní katastrofa nebo jiné 
okolnosti vážně ovlivňující stav dané lesní školky). Obě strany se dohodly, že o 
působení vyšší moci na předmět této smlouvy budou na základě výzvy ze strany 
dodavatele jednat. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečného odkladu

Stránka 4 z 8



LESV

poté, kdy neodvratitelná událost (přírodní katastrofa nebo jiné okolnosti) nastala, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů od jejího vzniku.

Vlil.
Odpovědnost za vady a za škodu

1. Dodavatel odpovídá za vady, jež má předmět plnění v době předání objednateli. Obě 
smluvní strany se dohodly, že v případě pochybnosti o fyziologické kvalitě předaného 
reprodukčního materiálu bude přihlédnuto k odbornému posudku nezávislé akreditované 
laboratoře.

2. V případě, že se smluvní strany neshodnou na tom, zda dodavatelem předaný 
reprodukční materiál má vady, a tento materiál bude předán k odbornému posudku dle 
odst. 1 tohoto článku smlouvy, smluvní strany se dohodly, že náklady na zpracování 
odborného posudku nezávislé akreditované laboratoře hradí v případě, že bude zjištěna 
vada plnění, dodavatel, v ostatních případech hradí náklady na zpracování posudku 
objednatel.

3. Objednatel je povinen případně zjištěné viditelné vady reprodukčního materiálu 
(morfologická kvalita a zdravotní stav) vytknout dodavateli bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne jeho převzetí.

4. Dodavatel odpovídá za škodu dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
Objednatel upozorňuje dodavatele, že může po dodavateli požadovat náhradu škody 
také v případě uložení sankce objednateli ktomu příslušným orgánem z důvodu 
porušení povinností dodavatele dle této smlouvy, odnětí dotace nebo její části apod.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených občanským 
zákoníkem a touto smlouvou.

2. Za podstatné porušení smlouvy a důvod k odstoupení od této smlouvy se považuje 
zejména případ nedodržení identity původu reprodukčního materiálu dodavatelem. 
Objednatel může od smlouvy odstoupit též v případě, je-li zřejmé, že nebudou dodrženy 
podmínky podle čl. III. odst. 4 této smlouvy nebo poruší-li dodavatel svou povinnost 
podle čl. III. odst. 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy

a. bude-li dodavateli odňata licence udělená podle § 20 a násl. zákona č. 149/2003 
Sb., zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, popřípadě tato licence zanikne nebo pokud bude dodavateli 
zrušena potřebná registrace příslušným orgánem rostlinolékařské péče;

b. nabylo-li právní moci rozhodnutí soudu o úpadku dodavatele nebo insolvenční 
návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v odstavci 2, nemá 
dodavatel právo na úhradu sjednané ceny. Objednatel je však v takovém případě 
oprávněn požadovat finanční náhradu dle čl. VII odst. 2 smlouvy, tím není dotčeno právo 
objednatele požadovat po dodavateli náhradu škody v plné výši.

5. V případě odstoupení od této smlouvy si objednatel vyhrazuje právo jednat o způsobu 
řešení pěstování reprodukčního materiálu u dodavatele.

Stránka 5 z 8



LESVw
4

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

X.
Criminal Compliance doložka

(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková
jednání)

1.Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců 
podle platných a účinných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

XI.
Ostatní smluvní ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. V případě změny identifikačních údajů smluvních stran se tyto zavazují vzájemně se o 
této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat.

3. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení a jiné písemnosti 
(dále jen „podání") činěné mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou se považují za 
doručené druhé smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručené alespoň jedním 
z následujících způsobů doručování, a to:

a) osobním doručením,

b) doporučeným dopisem,

c) elektronickou poštou s potvrzením o doručení (vyjma odstoupení od smlouvy)

d) datovou schránkou.

4. Veškerá podání činěná mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou budou adresována 
do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny jako 
kontaktní adresy v této smlouvě nebo které si smluvní strany prokazatelně písemně 
sdělí. Jsou-li pochybnosti o datu doručení, podání učiněná doporučeným dopisem se 
považují za doručena pátým pracovním dnem ode dne odeslání podání prostřednictvím 
držitele poštovní licence. Za doručená budou považována i podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě
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odmítnutí převzetí se podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho převzetí 
odmítnuto.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Uzavření dodatku ke smlouvě nevyžadují změny oprávněných osob smluvních stran 
nebo jejich kontaktních údajů a změny bankovního spojení. Tyto změny jsou vůči druhé 
smluvní straně účinné dnem písemného oznámení o změně druhé smluvní straně.

3. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a 
dodavatel jedno vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění.

5. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

6. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel bude postupovat v souladu se svými 
povinnostmi stanovenými v § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této 
smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
všem jejím ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím 
obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena v rámci běžného 
obchodního styku.

Nedílnou součástí této smlouvy obsahující 7 stran textu je příloha č. 1 označená jako 
„Zakázkový list ke smlouvě č. smlouvy" (1 strana).

19 -li-120
V Řečanech nad Labem, dne:f2.11.2020

Za objednatele: Za dodavatele:

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Ing. Přemysl Němec, zmocněnec 
na základě plné moci ze dne 7.9.2015 
LESOŠKOLKY s.r.o.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Zakázkový list č. 192/01/2020
Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních

dřevin
Předmět zakázky : [Vypěstování výsadbyschopného sadebního materiálu pro potřeby

LS Český Rudolec
( | j ; |

Bližší oodmínkv zakázkv: i i
dřevná : Douglaska tisolistá i i
místo pěstování: lesní školky dodavatele (vlastní nebo prona até)

zriTLrrí.

typ sadebního materiálu : krytokořenný ; [výšková třída : 26-35 / 36-50 !

věk a způsob pěstování: 1+1; 1+2 i ;typ sazenice dle ČSN: 6,7

.........  ...............-

materiál, který nebude splňovat podmínky standardu sadebního materiálu lesních dřevin dle ČSN 482115 

pro danou dřevinu, věk a způsob pěstování. i i
ispecifika pro zajištění identity : |

K výsevům , případným přesadbám a k přípravě sazenic pro expedici bude přizván pověřený pracovník LČR. i 

|Oavo bude dodáno pěstiteli lesní správou Český Rudolec, prostřednictvím semenářského závodu před via sní s 
Identita oddílů bude po celou dobu pěstování zajištěna. |

místo předání sadebního materiálu : lesní porosty, případně sněžné jámy, na území v působnosti LS Český Rudolec 

maximální objem jednotlivé dodávky: 10.000 ks 
i odpovědná osoba LČR po technické stránce :  

! sjednané množství sadebního materiálu : 90.000 ks

(Objednaný termín dodávky sadebního materiálu :. jaro/ podzim 2022-2023 (50/50)

[Skutečně vypěstované a k dodání připravené množství bude upřesněno a vzájemně odsouhlaseno na základějnventury 

(Skutečný termín odběru bude upřesněn a vzájemně osouhlasen dle klimatických podmínek v roce odebrání.

Cena za vypěstování sadebního materiálu Kč bez DPH/kus 

(Cena za vypěstování sadebního materiálu celkem Kč bez DPH

16,00

1 440 000,00

Údaje o osivu dodaném LČR k vypěstování sazenic : i

(K pěstování bude použito osivo ze sběrů 2020, z tohoto důvodu bude množství předávaného osjvaupřesněno po 

!sběru a dle provedené zkoušky kvality tak, aby umožnilo dopěstovat sjednané množství sadebního materiálu.

(označení osiva : CZ-2-2B-DG-00004-16-6-J,nebo obdobné (množství dodaného osiva: dle zkoušky kvality, cca 6kg
irok zrání os iva : [2020 i____ j_______ | ___ _______ _____|________ _______ __ |

Itermín dodání osiva : 01/2021 .semenný materiál k vyzvednutí v Semenářském závodě LČR, dle požadavku pěstitele

[další specifikace osiva:
jiná specifikace : Údaje o kvalitě osiva budou dodány samostatně, viz komentář výše.

Ostatní ujednání

Kontaktní telefon pro oznámení kontroly dodavatel} ze strany odběratele:
.........i '1..... ~~..1 .....~"i I . T ~
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GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Já, níže podcpsaný, ing. Ladislav Němec. nar  trvale bytem 
, jednatel společnosti I.esoškolky .s.r.o, 1Č();45534888, se sídlem 

1 .máje 104, 53313 Rečatiy nad Labem, zplnomocňuji pana ing. Přemysla Němce, 
nar.  trvale bytem  
k zastupování a jednání za společnost ve stejném rozsahu jaký vyplývá z. funkce 
jednatele .společnosti včetně uzavírání a podepisování smluv v době mé 
nepřítomnosti. 9

V Řečanecli nad Labem, dne 7, září 2015

Zmoč nitek

Ing.Ladisláv Němec. jednatel .společnosti ;
obchodní jméno:; Le.soškoíky, s.r.o..,
sídlo: Línaje 104

533 13 Řeeany nad Labem 
IČO; 45534888

Zmocxiěnec:

Společnost zapsaná dne 28.1.1992 v Obchodním 
rejstříku vedeném Krajsk
oddíl C, vložka 1486. 

ís zmocnitelez

Přemysl Němec, , bytem 

Plnou moc přijímám.

Podpis zmocněnce:.,.... .




