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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě č. 157_02_2019 

o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin 

„Výzva k podání nabídek č. 19 – vypěstování sadebního materiálu DB – LS Nasavrky“ 

(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 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený JUDr. Pavlem Krpatou, správním ředitelem, na základě podpisového řádu 

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

   číslo účtu: 26300-511/0100 

Pro provozní jednání pověřen:  – zástupce lesního správce 

Kontaktní adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky 

Kontaktní spojení: telefon:  

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Jaromír Rejl 

se sídlem: Staré Ždánice 3, 533 44 

Registrační číslo SRS (ÚKZÚS): 8523 

IČO: 60158280 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Pro provozní jednání pověřen(a):  Jaromír Rejl 

Kontaktní adresa: Staré Ždánice 3, 533 44 

Kontaktní spojení: telefon

 

(dále jako „dodavatel“) na straně druhé 

 

(objednatel a dodavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 

služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin č. 157_02_2019 ze dne 18. 3. 2019 

(dále jen „Smlouva“):  

 

I. 

Předmět dodatku – změny v době dodání sadebního materiálu 

1. Dodavatel a objednatel uzavřeli dne 18. 3. 2019 Smlouvu, jejímž předmětem je závazek 

dodavatele vypěstovat standardní reprodukční materiál lesních dřevin ve školkách 

dodavatele (vlastních nebo pronajatých) z osiva v majetku objednatele, formou poskytnutí 

veškerých služeb souvisejících s touto činností, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 

Smlouvou a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů. 

2. Požadavky na vypěstovaný standardní reprodukční materiál podle dřevin, oddílů, typu, 

vyspělosti, typu obalu u krytokořenného reprodukčního materiálu a termínu dodání byly 

obsaženy v příloze Smlouvy. 

3. Vzhledem k nepředvídaným nepříznivým klimatickým podmínkám, spočívajícím 

v extrémním suchu během roku 2019, kdy byl reprodukční materiál zaset, nenarostl 

materiál tak, jak bylo předpokládáno. S ohledem na nedostatek sadebního materiálu na trhu 

považuje objednatel za žádoucí a ekonomické materiál použít. V opačném případě by bylo 

nutné materiál nechat zlikvidovat. 

4. Objednatel prohlašuje, že pro využití veškerého potenciálu sadebního materiálu je 

nezbytné provedení dodatečných změn v délce jeho pěstování, jelikož u části sadebního 

materiálu o v počtu 25 000 ks nebyly v termínech stanovených Smlouvou dosaženy 

požadované hodnoty umožňujících jeho výsadbu. Tato potřeba prodloužit termín dodávky 

do podzimu 2021 vznikla v důsledku shora popsaných objektivně nepředvídatelných 

okolností a tato změna je zcela nezbytná pro zajištění výsadbyschopného sadebního 

materiálu za účelem obnovy lesa. 

5. V návaznosti na dohodu smluvních stran se prodlužuje termín pro dodání 25 000 ks 

sadebního materiálu na podzim 2021. 

6. Smluvní strany ujednaly, že se příloha Smlouvy – Zakázkový list č. 157/02/2019 mění 

následovně: 

Objednaný termín dodávek sadebního materiálu: podzim 2020 (72 000 ks SaMa) + jaro 

2021(3 000 ks SaMa) + podzim 2021 (25 000 ks SaMa) 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení Smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti 

upravená Smlouvou, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, 

zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí Smlouvou. 

2. 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 
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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. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž objednatel obdrží dvě a dodavatel 

jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu plně 

rozumí, náležitě zvážily veškeré právní i jiné následky, které s sebou ujednaná změna 

přinese, a vyslovují tímto souhlas s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a 

svobodnou vůli, což stvrzují níže svými podpisy. 

5. Objednatel a dodavatel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou 

změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Hradci Králové dne 30. 6. 2021 Ve Starých Ždánicích dne 30. 6. 2021  

 

Za objednatele: Za dodavatele: 

 

 

 

        

 …………………………………… …………………………………… 

 JUDr. Pavel Krpata Jaromír Rejl 

 správní ředitel  

 Lesy České republiky s.p. 

 




