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DODATEK Č. 4  

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH 

ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2021 

Číselný kód části veřejné zakázky: 230302 

Název části veřejné zakázky: Nejdek  ze dne 20.12.2018 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy,  

na základě Pověření ze dne 21.12.2020   

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

                    číslo účtu: 26300511/0100 

(dále jako „Lesy ČR“) na straně jedné 
 

a 

 

Jihozápadní dřevařská a.s. 

se sídlem Sušice II, Nádražní 351, PSČ 342 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Plzni 

oddíl B, vložka 821 

IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237 

zastoupená Ing. Romanem Milotou, předsedou představenstva a  

Ing. Miroslavem Michnou, členem představenstva 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

       číslo účtu: 27-2142410207/0100 

ID schránky: 58penx6 

(dále jako „Smluvní partner“) na straně druhé 

 

(Lesy ČR a Smluvní partner dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o provádění 

komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, číselný kód 

části veřejné zakázky 230302, název části veřejné zakázky Nejdek, uzavřené dne 20.12.2018  

(dále jen „dodatek“):  

 

I.  Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku jsou nové ceny pěstebních činností specifikované v příloze č. 1 – Ceník, 

která tvoří jeho nedílnou součást. 
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II. Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy 

tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou. Tento dodatek 

nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek 

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), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je vyhotoven v počtu 5 stejnopisů, z 

nichž Lesy ČR obdrží 3 a Smluvní partner 2 stejnopisy. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 – Ceník 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, porozuměly dodatku i 

všem jeho jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým 

jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Karlových Varech, dne ……………...              V …………………….….…. , dne ………… 

 

Za Lesy ČR:        Za Smluvního partnera: 

 

 

 

 

 

…………………………………..……….…         .…..…………………………..………………. 

              Ing. Miroslav Rozner         Ing. Roman Milota, předseda představenstva 

ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy          Ing. Miroslav Michna, člen představenstva 

          Lesy České republiky, s.p.                         Jihozápadní dřevařská a.s. 
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Příloha č. 1 – Ceník k Dodatku č. 4  ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností 

a o prodeji dříví – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021  

číselný kód části veřejné zakázky 230302                           

název části veřejné zakázky Nejdek 
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Za Lesy ČR:        Za Smluvního partnera: 

 

 

 

  

 

…………………………………..……….…         …..…………………………..………………. 

              Ing. Miroslav Rozner         Ing. Roman Milota, předseda představenstva 

ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy          Ing. Miroslav Michna, člen představenstva 

          Lesy České republiky, s.p.                         Jihozápadní dřevařská a.s. 

 




