
 

 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.  SML-______-______-______ 

 

DODATEK Č. 1  
k Rámcové dohodě na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění 

uzavřené pro 1. část veřejné zakázky – Osobní automobil nižší třídy 4x2 

(dále jen „Dodatek“) 

 

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 Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený Ing. Romanem Schindlerem, ředitelem kanceláře generálního ředitele, na základě 

platného a účinného Podpisového řádu ke dni uskutečnění právního jednání  

 

 

(dále jako „Centrální zadavatel“ nebo „LČR“) 

 

a 

 

Ministerstvo zemědělství, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné 

instituce a ostatní organizace podřízené Ministerstvu zemědělství vyjmenované v Příloze č. 1, 

zastoupené Centrálním zadavatelem 

 

(dále jako „Pověřující zadavatelé“; Pověřující zadavatelé společně s Centrálním Zadavatelem dále jako 

„Zadavatel“) na straně jedné 

 

a 

 

ŠKODA AUTO a.s. 

se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

Doručovací číslo: 29360 

IČO: 001 77 041 

DIČ: CZ00177041 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 

zastoupená Ing. Martinem Jahnem, členem představenstva a , na základě 
Oprávnění ze dne 1. 9. 2020 
bankovní spojení: UniCredit Bank CZ and SK a.s. 

číslo účtu: 1000053254/2700 

korespondenční adresa: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 

kontaktní osoba: Klára Zítková 

 

(dále jako „Dodavatel“) na straně druhé 

 

(Zadavatel a Dodavatel dále též společně jako „Smluvní strany“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 a contrario zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento  

 

Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě na nákup automobilů a pořízení souvisejících plnění uzavřené pro 

1. část veřejné zakázky – Osobní automobil nižší třídy 4x2 

 

P R E A M B U L E 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

A. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2021 Rámcovou dohodu na nákup automobilů a pořízení 

souvisejících plnění (dále jen „Rámcová dohoda“) na základě výsledku zadávacího řízení pro 1. 

část - Osobní automobil nižší třídy 4x2 nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup automobilů v 

rámci centrálního nákupu resortu Ministerstva zemědělství České republiky“, ev. č. ve VVZ: 

Z2020-023588 (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané Zadavatelem v otevřeném řízení dle 

ustanovení § 56 ZZVZ, v němž byla nabídka Dodavatele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 

B. V důsledku novelizace legislativních požadavků Evropské unie, závazných pro všechny výrobce 

automobilů, dle které od 01. 01. 2021 nesmí být zaregistrován automobil vyrobený po tomto datu 

bez homologace v emisní normě EURO 6 AP, Dodavatel provedl na Automobilu, který má být 

předmětem dodávek dle Rámcové dohody odpovídající technické změny. V důsledku 

provedených technických změn došlo k poklesu výkonu motoru předmětného automobilu o  

4 kW (dále jen „Technická změna“). 

 
C. Technická změna, resp. jí odpovídající změna smluvních podmínek Rámcové dohody, nenaplňuje 

žádné vymezení podstatné změny, jak je provedeno v ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, tedy se 

nejedná o změnu smluvních podmínek, která by: 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním 

zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této 

změně; 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, 

nebo; 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky. 

Její realizace je proto v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 ZZVZ a contrario přípustná bez 

provedení nového zadávacího řízení. 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

  

I.  

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodávek ve smyslu čl. III. odst. 3.1 písm. i) Rámcové dohody budou automobily Škoda 

Scala 1,0 TSI 81 kW 6 st. MAN. 
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2. S ohledem na změnu v technických parametrech Automobilu se s účinností tohoto Dodatku mění 

znění Přílohy č. 4 Rámcové dohody – Technická specifikace Automobilu, do které byla zanesena výše 

uvedená technická změna, tzn. že parametr výkon motoru byl upraven na 81 kW. Aktualizované 

znění činí Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 

3. Veškeré ostatní technické parametry automobilu a smluvní podmínky Rámcové dohody zůstávají 

beze změn. 

 
II. 

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti 

Dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění ve smyslu 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. Dodavatel vyjadřuje svůj souhlas s uveřejněním celého znění 

Dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy.  

 

2. Tento Dodatek se uzavírá elektronicky v jediném vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku a s celým obsahem 

Dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že Dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a 

srozumitelně, nikoliv v tísni a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Seznam pověřujících zadavatelů 

Příloha č. 2 – Aktualizovaná Příloha č. 4 Rámcové dohody (Technická specifikace Automobilu) 

 

  

 

V Hradci Králové dne ____________   V Mladé Boleslavi dne ____________ 

    

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Ing. Roman Schindler     Ing. Martin Jahn 

ředitel kanceláře generálního ředitele   člen představenstva 

Lesy České republiky, s.p.    ŠKODA AUTO a.s.  

 

    

        _________________________ 

       

       pověřený zástupce   

       ŠKODA AUTO a.s. 




