
DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ LESNICKÝCH ČINNOSTÍ 
S PRODEJEM DŘÍVÍ - od 1.1. 2021 do 31.12. 2025

Číselný kód části veřejné zakázky: 123214 
Název části veřejné zakázky: Loučná nad Děsnou

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, 
na základě pověření ze dne 21.12.2020
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100 
ID schránky: e8jcfsn
(dále jako „Lesy ČR")

a

2. Opavská lesní a.s.
IČO: 45i93i77> DIČ: CZ45193177
se sídlem Masarykova třída 337/28, Opava-Město, 746 01 Opava 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl B, vložka 477
zastoupená panem Jindřichem Grosserem, místopředsedou představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 15602821/0100 
ID schránky: Í4lcfhsh

(dále jako „Smluvnípartner")

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je stanovení průměrné hmotnatosti dříví těženého harvestory dle 
Přílohy č. T2 čl. II. bodu 9) písm. b) Smlouvy a zjišťování objemu veškerého dříví v porostech 
do 40 let včetně dle Přílohy č. T2 čl. II. Bodu 4) písm. b) Smlouvy.



III. Smluvní strany se dohodly

1. ) Průměrná hmotnatost dříví v jednotlivém porostu se stanovuje jako podíl množství
vytěženého dříví v porostu a poětu zadaných stromů k těžbě na zadávacím listu v tomto 
porostu.

2. ) V porostech do 40 let včetně lze zjišťovat objem veškerého dříví dle „Souboru tabulek
pro krychlení surového dříví v desetinách" (doporučeno MZe, 1996), resp. podle 
Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 
164/90. Způsob příjmu dříví bude uveden v zadávacím listu.

IV.

Tento dodatek nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy o provádění lesnických 
činností s prodejem dříví a je platný po celou dobu platnosti Smlouvy.

V.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží Lesy ČR 
a po dvou vyhotoveních Smluvní partner.

VI.

Od výše uvedeného dodatku má kterákoliv ze stran právo odstoupit. Odstoupení od dodatku je 
účinné doručením písemného oznámení druhé straně. Obě strany se současně vzdávají 
možnosti uplatňovat na druhé straně jakoukoli náhradu nebo odškodnění újmy, plynoucí 
z případného odstoupení od této dohody.

V Ostravě dne

Lesy České republiky, 
Ing. Tomáš Vrba 

ředitel OŘ severní Moravě 
Lesy ČR, s.p.

/ í^payská lesní a.s.
Jihdřich Grosser 

místopředseda představenstva 
Opavská lesní, a.s.
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