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Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě SVOL 

číslo smlouvy: CZ/20/20/2017/3/22855/FIS/S/3/LK/REZNIIV/0063 

referenční č.: P03170508S 

„Uveřejnění smlouvy v registru smluv vedeném MV ČR (dále jen „ISRS“) 

 

Město Litoměřice 
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

IČO: 00263958 

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou 

jako prodávající 

 
a 

 

Stora Enso Wood Product Planá s.r.o.  
Tachovská 824, 348 15 Planá 

IČO: 64361179 

za kupujícího nakoupil: XXXXX 

jako kupující 
  
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě SVOL, 

číslo smlouvy CZ/20/20/2017/3/22855/FIS/S/3/LK/REZNIIV/0063, referenční číslo 

P03170508S, ze dne…………….(dále jen „Smlouva“): 

I. 

 

Kupující a prodávající spolu uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je prodej jehličnaté 

kulatiny v sortimentu SMRK. Tímto dodatkem doplňují (nahrazují) Ostatní ujednání 

Smlouvy, odst. 8.   

II. 

Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 

jen „zákon o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro účinnost této Smlouvy splní 

povinnosti uložené shora uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v ISRS a to ve 

lhůtě nejpozději do 30-ti dnů nejpozději však do 3 měsíců od jejího uzavření. Kupující se 

zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou k uveřejnění Smlouvy v souladu se 

zákonem o registru smluv (např. zaslat smlouvu v předepsaném formátu, doplnit chybějící 

údaje apod.). Prodávající se dále zavazuje, že bez zbytečného odkladu poté, co mu Správce 

registru smluv (MV ČR) potvrdí uveřejnění této smlouvy, vyrozumí o tomto potvrzení 

kupujícího, a to zasláním tohoto potvrzení, ze kterého bude zřejmé datum uveřejnění této 

Smlouvy v registru smluv. Prodávající nese odpovědnost za případné porušení obou shora 

uvedených smluvních povinností ve smyslu § 2913 občanského zákoníku, vyjma případu kdy 

mu kupující neposkytne součinnost potřebnou k uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě.  
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Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  

o registru smluv a tímto vyslovují svůj souhlas se uveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu 

neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 

zákoníku mezi sebou před uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 

Smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran.  

 

III. 

 

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v ISRS. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, 

z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

V …………………… dne ..........................  V ……………………dne..........................

       

 

 

 

 

…………………………….. 

Stora Enso Wood Products Planá s.r.o. 

XXXXX 

kupující 

………………………………. 

Město Litoměřice 

Mgr. Ladislav Chlupáč 

prodávající 

 

 

 

 


