
DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ O PRODEJI DŘÍVÍ

č. 918004305 
(dále jen „Smlouva")

uzavřená podle § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupený Ing. Miroslav Svoboda ředitel LZ na základě pověření
na adrese Tyršova 1, Židlochovice 667 15
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

(dále jen „Prodávající") 

a

2. Jan Koryťák s.r.o.
se sídlem / s místem podnikán Ondřejovice 4, Zlaté Hory, PSČ 793 76
zapsaný v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka č. 31085
zastoupený: Jan Koryťák
IČO:25877216
DIČ: CZ25877216
bankovní spojení:
číslo účtu:
ke smluvnímu jednání pověřen: Jan Koryťák

(dále jen „Kupující")

II. Doba trvání Smlouvy

1. Termín trvání smlouvy se prodlužuje do 16.11. 2018.
2. Tato Smlouva zaniká:

a) písemným odstoupením od této Smlouvy;
b) dohodou smluvních stran;
c) z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech;
d) uplynutím doby, na kterou byla tato smlouva uzavřena;
e) dodáním objemu dříví sjednaného v čl. II. bod 2. této Smlouvy.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy jednostranně odstoupit ze zákonných důvodů nebo 
z důvodů uvedených v této Smlouvě. Písemné oznámení o odstoupení musí obsahovat důvody odstoupení.

Kupní smlouva o prodeji dříví
strana 1 / 2

mailto:miroslav.vaclavsky@lesycr.cz
mailto:korytak.s.r.o@seznam.cz


4, K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení dochází dnem následujícím po dni doručení písemného vyhotovení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, 
vždy s účinností ex nunc. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny provést vypořádání.

5. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit zejména z těchto důvodů:
a) v případě prodlení Kupujícího s úhradou platby dle čl. III odst. 3 po dobu delší patnácti (15) dnů,
b) vůči Kupujícímu nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Kupujícího nebo insolvenční 

návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Kupujícího ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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