
DODATEK Č. 1 KE 
SMLOUVĚ O DÍLO

Výzva kpodání nabídek č. 95 v kategorii 8 - Pěstební činnost na Závodu lesní techniky, středisko
Mlynářovice

Ev.č. zakázky: 099/2017/154/153

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
( dále jen „>Smlouva “) mezi:

v

1. Lesy České republiky, s. p.
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 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Jaromírem Kříhou, ředitelem Závodu lesní techniky na základě 
Směrnice 2/2021 Podpisový řád
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115-962 081 0267/0100

(dále jen „objednatel41) 

a

KRIBO s.r.o.
se sídlem Šlikova 550/6, Praha 6 - Břevnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 73015
IČO: 261 32 281, DIČ: CZ26132281
zastoupená 
bankovní spojení: číslo účtu: 172582879/0600

(dále jen „zhotovitel/4)

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 1 ke Smlouvě
(dále jen „Dodatek")

1. V průběhu plnění zakázky došlo ke zpoždění prací vlivem nepříznivého počasí

2. Odst. IX. Doba trvání smlouvy nově zní 
IX. Doba trvání smlouvy



1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

a) do 15.07.2021
b) do naplnění limitu 120% z částky 108.000,- Kč 

a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve

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

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami.
Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se 
Data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují 
Obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření Dodatku rozhodující.

V Mlynářovicích dne.. r. 2..?.. :f.

Lesy České re
Ing. Jaromír Kř 
ředitel ZLT
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Yaroslav Kotsa, jednatel společnosti 
za Zhotovitele




