
DA: 822099127 LCR1335117 FC
Dodatek č. 5

k Rámcové kupní smlouvě na dříví č. 2022/P/99/270203 
(dále též „rámcová kupní smlouva")

Smluvní strany

Prodávající:
se sídlem:

zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:

kontaktní osoba:

(dále jen „Prodávající")

a

Kupující:
se sídlem:

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. Jiřím Grodou, pověřeným řízením státního podniku 
42196451 
CZ42196451

Zelená biomasa a.s.
Bohdaneč 87, 285 25 Bohdaneč

zapsaný v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14779/MSPH 
Ing. Pavlem Faltýnkem - ředitelem společnosti 
28280407 
CZ28280407
Československá obchodní banka, a. s.
117955943/0300

kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále též jako „kupující")

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

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

I.

V souladu s čl. I. rámcové kupní smlouvy:

1. Specifikace dříví pro IV.Q 2022:
1) Jehličnatá vláknina (SM/JD, BO) k průmyslovému zpracování (OSB/DTD), délka do 2,5 m, 

max průměr čela 80 cm, jiné délky po předchozí domluvě
2) Listnatá vláknina tvrdá (HB,DB,JS, JV) k průmyslovému zpracování
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Množství pro IV.Q 2022:
m3 s tolerancí +/-10% z lokalit:

• OŘ jižní Čechy

• OŘ východní Čechy

• OŘ severní Čechy

• OŘ severní Morava

• LZ Židlochovice

Množství pro jednotlivá OŘ/LZ je orientační, lze po předchozí domluvě obou smluvních stran měnit 
dle možností smluvních stran.

II.
V souladu s čl. II. a čl. III., rámcové kupní smlouvy: 
Způsob přejímky:
Fyzická přejímka (množstevní i kvalitativní)

Jehličnatá vláknina k průmyslovému zpracování
V případě mixu kvalit DTD/OSB je převodní koeficient 0,64 (1 prm = 0,64 m3).
V případě SM OSB je převodní koeficient 0,66 (1 prm = 0,66 m3); SM DTD a BO je převodní 
koeficient 0,63 (1 prm = 0,63 m3); Listnaté vláknina tvrdá k průmyslovému zpracování 
Kusové měření

V případě fyzické přejímky na OM se nestanovuje množství výmětu

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

Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč/m3 bez DPH v paritě EXW (odvozní místo)

Platnost cen od 1.10.2022 do 31.12. 2022

2/3



DA: 822099127

IV.
Změny rámcové kupní smlouvy

Smluvní strany ujednaly následující změny rámcové kupní smlouvy 
• ČI. I odst. 4 se mění a nově zní takto:

„Množství:

m3 bez kůry s tolerancí +/-10 % po dobu účinnosti smlouvy.

Množstvím dříví se rozumí množství konsignované prodávajícím v místě sjednané nakládky na 
dopravní prostředek. “

IV.

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022.

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

« -lil- ?(]??
V Hradci Králové dne ........1....... V

Lesy České republiky, s. p.

Ing. Jiří Groda

Pověřený řízením státního podniku

Želená biomasa a.s. 

Ing. Pavel Faltýnek

dne
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