
Dodatek ě. 3
k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2019/P/99/061101 ze dne 29.11. 2019

Prodávající:
se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení.

(dále též jako „prodávající") 

a

Kupující:
se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankovní spojení:

(dále jako „kupující")

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
Ing. Petrem Urbanem, obchodním ředitelem, na základě pověření
ze dne 3. 12. 2019
421 96 451
CZ42196451
Česká spořitelna, a. s.
IBAN: CZ 67 0800 0000 0000 0827 7872; SWIFT: GIBACZPX

Zvoimpex, a. s.
Pribinova 10, Bratislava - městská časť Staré Město, 811 09 
(Slovenská republika)
Okresní soud Bratislava, oddíl Sa, vložka č. 7078/B 
Ing. Lukášem Halmem, MA, předsedou představenstva 
JUDr. Jaroslavem Kováčem, členem představenstva 
438 94 151 
CZ684774445 
SK2022513471
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK 83 1111 0000 0014 7406 6006;

(prodávající a kupující též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní strana") 

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

I.
Smluvní strany dne 29. 11. 2019 uzavřely Rámcovou kupní smlouvu na dříví č. 2019/P/99/061101, ve 
znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 4. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 1. 2021, jejímž předmětem byl závazek 
prodávajícího dodat kupujícímu dříví ujednané specifikace, množství a kvality (a převést k tomuto ve 
prospěch kupujícího vlastnické právo) a závazek kupujícího takové dříví odebrat (dále jen „rámcová 
kupní smlouva").
Smluvní strany v souladu s rámcovou kupní smlouvou ujednávají tímto dodatkem specifikaci a 
množství dříví pro nadcházející období, tj. od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021.
Smluvní strany shodně prohlašují, že na cenách dříví na 2Q 2021, tj. od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, se 
nedohodly, a proto bude v uvedeném období dříví dodáváno za ceny posledně ujednané, tj. ceny 
ujednané pro IQ 2021. Smluvní strany ovšem současně prohlašují, že o cenách na 3Q 2021 budou znovu 
vyjednávat. Nové ceny na 3Q 2021 musí být oboustranně dohodnuty nejpozději do 15.7.2021.
Smluvní strany dále ujednávají změny v rámcové kupní smlouvě, zejména pokud jde o množství dříví 
a lokality, z nichž bude dříví dodáváno během 2Q a 3Q 2021.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně uvádí, že tento dodatek nemá vliv na běh výpovědní 
doby a s tímto spojené blížící se ukončení rámcové kupní smlouvy.

II.
Změny rámcové kupní smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly následující změny rámcové kupní smlouvy:

■ v čl. I. odst. 4 rámcové kupní smlouvy se mění množství dříví a lokality ujednané pro 2Q 2021 
tak, že množství dříví pro 2Q 2021 se z původních  m3 (  pro sortiment v odst. 3 
písm. A a  pro sortiment v odst. 3 písm. B) snižuje na  m3 celkem bez rozlišení 
sortimentů a bude dodáváno z lokality OŘ Vysočina.
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2. Ostatní ustanovení rámcové kupní smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných 
v tomto článku dodatku, zůstávají nezměněna.

III.
V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

• Specifikace dříví pro 2Q a 3Q 2021:

Jehličnatá pilařská kulatina - smrk, jedle (do 10 % z celkového množství)
- Pilařská kulatina III. tř. jakosti, kvalita KH, D
- Délka 5,8 m + nadměrek 10 cm
- Délka 11,5 m + nadměrek 30 cm
- Podíl délek výřezů: 11,8 m : 5,9 m (80 % : 20 %)
- Minimální čep bez kůry 20 cm + (silné dříví)
- Minimální čep bez kůry 15 - 19 cm (slabé dříví)
- Podíl silné dříví: slabé dříví (70 % : 30 %)
- měkká hniloba a hloubkové poškození hmyzem není dovoleno
- bez hlubokých podélných a přecházejících trhlin

Jehličnatá pilařská kulatina - borovice
- Pilařská kulatina III. tř. jakosti, kvalita D
- Délka 5,8 m + nadměrek 10 cm
- Délka 11,5 m + nadměrek 30 cm
- podíl délek bude stanoven po vzájemné dohodě smluvních stran
- Minimální čep bez kůry 20 cm + (silné dříví)
- měkká hniloba a hloubkové poškození hmyzem není dovoleno
- bez hlubokých podélných a přecházejících trhlin

• Množství dříví pro:
2Q2021:
Celkem  m3 bez rozlišení sortimentů, z lokality OŘ Vysočina.

3Q2021:
Celkem  m3 bez rozlišení sortimentů, z lokality OŘ Vysočina.

IV.

1. Ceny dříví platné od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 v €/m3 bez DPH:
a) parita FCA - nakládku dříví do kontejnerů na OM nebo na náhradních skládkách nebo 

expedičním skladu (ES) zajišťuje prodávající

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina - smrk, jedle, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. A 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (€/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm+
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm+
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 15-19 cm
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 15-19 cm

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina — borovice, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. B 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (€/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm+
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm+
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b) parita EXW - nakládku do kontejnerů na OM nebo náhradní skládce nebo expedičním skladu 
(ES) zajišťuje a hradí kupující

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina - smrk, jedle, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. A 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (€/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm+ na OM
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm+ na OM
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm+ na ES *)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm+ na ES *)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 15-19 cm na OM
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 15-19 cm na OM
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 15-19 cm na ES *)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 15-19 cm na ES *)

*) pouze po předešlé dohodě

• sortiment jehličnatá pilařská kulatina - borovice, specifikace dle čl. I. odst. 3, písm. B 
smlouvy

Specifikace dříví Cena (€/m3)
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm+ na OM
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm+ na OM
d. 11,5 m + 0,3 m; čep 20 cm+ na ES *)
d. 5,8 m + 0,1 m; čep 20 cm+ na ES *)

*) pouze po předešlé dohodě

K uvedeným cenám bude připočtena DPH, vznikne-li k její úhradě povinnost.

V.

1. Tento dodatek, s výjimkou ujednání obsažených v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku, se uzavírá na dobu 
určitou do 30. 9. 2021.

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

V '..:.. z.rr.......... .-........ dne.z

Lesy České reppéfiky, s.p. 
lim. Petr Urban, obchodní ředitel

V, dne.

Zvoimpex, a. s.
Ing. Lukáš Halm, MA, předseda představenstva

\''<r

Zvoimpex, a. s.
JUDr. Jaroslav Kováč, člen představenstva
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