
LESY 1K
LI SY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ŠUMPERK
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk, tel.

TIS lignum s. r. o. 
IČO 25900854 
Hradecká 1576/51 
746 01 Opava

VÁŠ DOPIS ZN ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM

LCR913/002527/2018 3.8.2018

VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL

Věc: Odstoupení od Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví-do
31.12.2018

Vážený obchodní partnere,

dne 26.2.2018 byla mezi Vaší společností a Lesy České republiky, s. p., IČO 421 96 451 (dále jen „Lesy 
ČR“) uzavřena Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodej i dříví - do 3 1.12.2018, 
číselný kód části veřejné zakázky: 101206, název části veřejné zakázky: Karlovice jih (dále také 
„Smlouva”).

Dne 30.7.2018 obdržely Lesy ČR Vaše oznámení z téhož dne, v němž je mimo jiné konstatováno, že 
Vaše společnost dospěla k závěru, že není za stávajících podmínek schopna nadále plnit Smlouvu a 
pokračovat v činnosti, která je předmětem Smlouvy, když uvedený závěr je odůvodněn především 
snahou předejít dalšímu prohlubování finančních ztrát a existenčním problémům. Součástí uvedeného 
oznámení je Vaše prohlášení, že výlučně z důvodů na straně Vaší společnosti nejste schopni dostát 
Vašim závazkům vyplývajícím pro Vás ze Smlouvy a plnění Smlouvy se tak stalo pro Vaši společnost 
nerealizovatelné. Dále prohlašujete, že jste si vědomi toho, že z popsaných skutečností nepochybně 

^ vyplývá, že Vaše nemožnost plnit povinnosti dané Smlouvou zakládá porušení Smlouvy podstatným
způsobem, pro které jsou Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a že i pokud bude Vaše společnost ze strany Lesů ČR vyzvána 
k řádnému plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy nebo poskytnutí jistoty dle list. § 2002 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, požadované Vaše společnost neposkytne.

Článek XXIII. odstavec 2. písm. d) Smlouvy stanoví, že Smlouva zaniká písemným odstoupením od 
Smlouvy jednou ze smluvních stran. Následně je ujednáno, že kterákoliv ze smluvních stran je 
oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených 
v obecně závazných právních předpisech. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08 
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 421S6451, DIČ: CZ42196451 
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C. PE FC

Stálni podďk Lesy České repub’ ky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnmu jednáni a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součásti ('temni kultury státního podniku Lesy 
České republ ky, s.p., je Criminal comp';3nce program (viz v.v.v/ lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen 
.zaměstnanec'). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakéko'i podezřelé či nelegální jednáni. V jakémkoli případě, kdy je jednáni zaměstnance v rozporu s Criminal compLance programem, nelze je 
považovat za jednáni v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednáni je možné oznámit, a to i anonymně způsoby měděnými na švábových stránkách.
www.lesycr.cz

mailto:oil3@lesycr.cz
mailto:hana.muronova@lesycr.cz
http://www.lesycr.cz


LESY :r

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ ŠUMPERK
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk, tel. 

ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě 
pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

Dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, poruší-li strana smlouvu 
podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je 
takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo 
musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních 
případech se má za to, že porušení podstatné není.

Dle ustanovení § 2002 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může strana od smlouvy 
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

s ohledem na veškeré skutečnosti uvedené ve Vašem oznámení ze dne 30.7.2018 je zřejmé, že jednáním 
Vaší společnosti bude podstatným způsobem porušena Smlouva a s ohledem na citovaná ustanovení 
Smlouvy a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Lesy ČR tímto

odstupují

od Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodej i dříví — do 31.12.2018, číselný kód 
části veřejné zakázky: 101206, název části veřejné zakázky: Karlovice jih.

Lesy ČR tímto využívají svého oprávnění a Smlouvu s Vaší společností předčasně ukončují. Smlouva 
skončí dnem 31.8.2018.

Současně si Vás Lesy ČR dovolují upozornit, že jelikož k ukončení Smlouvy došlo z důvodů 
spočívajících výlučně na Vaší straně a je nepochybné, že provádění činností bude nezbytné náležitě 
zajistit, budou Lesy ČR vzniklé škody požadovat po Vaší společnosti.

S pozdravem

Ah ředitel Krajského ředitelství Šumperk 
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