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DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ 

KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI 

DŘÍVÍ - OD 1.1.2019 DO 31.12.2023 

čís.kód části VZ 136302 – Luhačovice ze dne 17.12.2018 

 

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. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě 

pověření ze dne 31.12.2020, 
 

(dále jako „Lesy ČR“) na straně jedné 
 

a 

 

Kloboucká lesní s.r.o.  

se sídlem Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice  

IČO: 255 32 642  

DIČ: CZ699003128 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31085 

zastoupená Ing. Luďkem Szórádem, jednatelem společnosti, 

 

(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. 10 SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ 

KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - OD 1.1.2019 DO 

31.12.2023, čís.kód části VZ 136302 – Luhačovice    

(dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Lesy ČR prohlašují, že pro poskytnutí komplexních služeb na SÚJ, pro kterou byla 

uzavřena shora označená smlouva, je nezbytné provedení dodatečných služeb, které 
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nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v 

důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto služby jsou zcela nezbytné. 

2. V návaznosti na dohodu smluvních stran se Smluvní partner zavazuje poskytnout 

Lesům ČR dodatečné služby za podmínek stanovených ve shora označené Smlouvě o 

provádění komplexních lesnických činností a jejích souvisejících přílohách. Rozsah 

těchto dodatečných služeb a cena za jejich provedení jsou stanoveny v příloze tohoto 

dodatku č. 10. Příloha č.1 je neoddělitelnou součástí dodatku. 

3. Ceny stanovené tímto dodatkem odpovídají svou úrovní cenám v místě a čase obvyklým 

v době uzavření dodatku a jsou pevné pro celé období, na které je dodatek uzavřen. 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o provádění komplexních lesnických 

činností – od 1.1.2019 do 31.12.2023, čís.kód části VZ 136302 – Luhačovice, a to její 

Přílohy P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) o ceníkový kód (podvýkon) 

uvedený v Příloze č.1 tohoto dodatku. 

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

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

označené Smlouvy o provádění pěstebních činností ve znění dodatků č. 1 – 9 tímto 

dodatkem neupravené zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou. 

2. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jeho podpisu oběma smluvními 

stranami do 31.12.2022. 

3. 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. 

4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních 

obdrží každá ze smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 
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Ve Zlíně, dne …………….                      V ………………. , dne ……………. 

 

Za Lesy ČR:       Za Smluvního partnera: 

 

 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Libor Strakoš     Ing. Luděk Szórád  

ředitel OŘ jižní Morava    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Kloboucká lesní s.r.o.  


