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Lesy České republiky, s. p. 

Přemyslova 1106 

501 68 Hradec Králové 8 

 

 

V Praze dne 15. 03. 2013 

 

 

Věc:  Veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na tendry od roku 2014.  

 

 

Na základě výzvy Lesů České republiky, s. p., zasíláme souhrn nejvýznamnějších připomínek 

ke smluvním podmínkám od roku 2014. 

 

 

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

 

 

1. Čl. II. 

Původní znění: 

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty Pařezu; Hroubí 

stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím větví. Do hroubí se započítává i celý objem 

tyčí a tyček. 

Nahradit: 

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty Pařezu; Hroubí 

stromu je tvořeno Hroubím kmene. 

Důvod: 

Návrh LČR, s. p. – souhlas. 

 

2. Čl. II. 

Původní znění: 

„Index cen dříví“ je index cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100), vyhlašovaný Českým statistickým úřadem. 

Nahradit: 

 „Index cen dříví“ je index cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI a při vzniku i index 

NEVLASTNÍCI – ZPRACOVATELÉ (předchozí období = 100), vyhlašovaný Českým 

statistickým úřadem.  
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Důvod: 

Odstranění možnosti manipulace s indexem při zachování a rozšíření současných 

respondentů. 

 

3. Čl. II. 

Původní znění: 

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které nemají na silnějším konci větší 

průměr než 7 cm s kůrou. 

Nahradit: 

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které nemají na silnějším konci větší 

průměr než 7 cm s kůrou a těžební zbytky kratší 2m, které mají na silnějším konci větší 

průměr než 7 cm s kůrou. 

Důvod: 

Rozpracovaný návrh LČR, s. p. – souhlas. 

 

4. Čl. III. odst. 3 

Komentář: 

Nedostatečné nadefinování těžeb do aukcí nastojato a do projektů na daný kalendářní rok –

v projektech jsou neumístěné těžby, které LČR postupně umisťují a mohou je dle svého 

subjektivního pohledu (či „náklonnosti“ k danému dodavateli) umístit do aukcí či do projektů 

dodavateli. 

Návrh: 

Vyčlenit v zakázce dopředu území, kde bude mýtní těžba zadávána aukcemi nastojato nebo 

přesně předdefinovat podmínky – např. pouze mýtní těžby ve srovnatelných terénních a 

technologických podmínkách s komplexní zakázkou, v poměrném zastoupení dřevin –  

stanoveno procentuálně. 

Důvod:  

Předem přesné vymezení podmínek, maximální snaha o znemožnění upřednostňování nebo 

poškozování vítěze komplexní zakázky. 

  

 

5. Čl. III. odst. 6 

Komentář: 

Rozsah služeb a dodávek nemusí odpovídat zadávacím podmínkám – stanovení tolerance, 

hlavně kvůli neumístěným těžbám není dodržen poměr technologií, druhů těžeb a hmotnatostí 

dle dřevin. 

Návrh: 
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Stanovit mantinely minimálního a maximálního objemu, jež se řídí daným smluvním 

vztahem, např. 15 %, tzn. minimálně 85 % a maximálně 115 %. 

Důvod: 

Neskýtá potřebnou jistotu smluvních partnerů ve vysoutěžených činnostech ve struktuře a 

technických jednotkách vyhlášených ve výběrovém řízení; odstranění možnosti, kdy na 

uzavřenou smlouvu budou požadovány lesnické činnosti ve zcela odlišné struktuře, než byly 

vyhlášeny ve veřejné zakázce; zamezení upřednostňování nebo poškozování vítěze komplexní 

zakázky. 

 

6. Čl. V. odst. 2 

Původní znění: 

Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu partnerovi 

dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou nerealizované 

hmoty – článek XV. odst. 5 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen a převádět vlastnické právo 

k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje za dodané dříví zaplatit 

Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě 

zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz 

vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které 

vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.  

Nahradit: 

Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu partnerovi 

dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou nerealizované 

hmoty – článek XV. odst. 5 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen a převádět vlastnické právo 

k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje za dodané dříví zaplatit 

Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě 

zavazuje provádět soustředění takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz 

vytěženého dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Důvod: 

Do budoucna prodej klestu začlenit do smlouvy. 

 

7. Čl. VII. odst. 2 

Původní znění: 

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému 

plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy 

zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR právo 

hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Lesnických činností, poskytnout 

Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností 

Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků 

pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání 

lesních cest, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 

pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 
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partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 

atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 

svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty 

první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na 

nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.  

Nahradit: 

Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou k řádnému 

plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy 

zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR právo 

hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Lesnických činností, poskytnout 

Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností 

Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků 

pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání 

lesních cest, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 

pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost Smluvního 

partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, 

atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, a který je nezbytný 

využít k naplnění činností obsažených ve smlouvě, zajistí a náklady s tím spojené ponese 

zadavatel. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se 

nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, 

které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR. 

Důvod: 

Není možné vyvázat zadavatele ze zajištění podmínek pro plnění smlouvy, kde stanovuje 

technologii prováděných prací. 

 

8. Čl. VII. odst. 3 

Původní znění: 

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která 

je místem plnění:  

a) porostní mapy;  

b) mapu „LDS“ v listinné nebo digitální podobě s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s 

klasifikací cest;  

c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních 

zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich části případně 

vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.  

Nahradit: 

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která 

je místem plnění:  

a) porostní mapy v listinné a digitální podobě; 
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b) mapu „LDS“ v listinné a digitální podobě s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s klasifikací 

cest;  

c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních 

zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich části případně 

vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech; 

d) datovou část LHP v digitální podobě pro příslušné území. 

Důvod: 

Tyto materiály jsou placeny z veřejných zdrojů a smluvní partner má právo je po dobu 

smlouvy požadovat k užívání. 

 

9. Čl. VII. odst. 7 

Návrh: 

Vypustit. 

Důvod: 

LČR, s. p., je plně odpovědný za vlastní pokyny, projekty a zadávací listy, odpovědnost za 

svoje rozhodnutí a odbornost nemůže přenášet na jiný subjekt. 

 

10. Čl. VII. odst. 9 

Původní znění: 

Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR 

průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností Smluvního partnera 

prováděných v souvislosti s plněním této Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby 

poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností. 

O konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za 

účelem realizace práva na provádění kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména: 

Nahradit: 

Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 

Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním této Smlouvy a požadovat po 

Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení kontroly 

výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny 

rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly jsou Lesy ČR 

oprávněny zejména. 

Důvod: 

Smluvní partner má uzavřenu smlouvu s LČR a není důvod je předávat třetím osobám. 

 

11. Čl. VII. odst. 9 

Původní znění: 

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:  
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- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady a evidence 

nutné k provedení kontroly ve formě požadované Lesy ČR;  

Nahradit: 

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:  

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady a evidence 

nutné k provedení kontroly ve formě dohodnuté smluvními stranami nebo předem 

stanoveném standardu;  

Důvod: 

Smluvní partneři disponují různým SW vybavením, formu je tedy nutné dohodnout nebo 

oznámit dopředu standardy – pak má smluvní partner možnost zajistit si SW převod dat do 

požadované podoby. 

 

12. Čl. VII. odst. 11 

Původní znění: 

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je povinen učinit 

přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících se na 

území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 

zavazuje, že všechna místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na 

zdraví, opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ 

apod.  

Návrh: 

Taxativně vymezit používání výstražných značek.  

Důvod: 

Tato místa jsou všechny skládky dříví na OM, rozpracované porosty (pokácené dříví na P, 

neuklizený klest v pasekách, předpřipravené vykopané díry na stavbu oplocenek, navezený 

materiál pro PČ, apod.); prakticky nerealizovatelné a tím snadno zneužitelné.. 

 

13. Čl. VII. odst. 12 

Původní znění: 

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 

používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu 

uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že 

Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. subdodavatel 

Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 

ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní 

zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím 

vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud 

nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.  
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Nahradit: 

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 

používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem a v rozsahu 

uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že 

Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. subdodavatel 

Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 

ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody, to neplatí 

v případě zadání lesnických činností za nevhodných klimatických či časových podmínek. 

Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím 

vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud 

nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Důvod: 

Zadávat lesnické činnosti za vhodných klimatických a časových podmínek, které odpovídají 

podmínkám konkrétního pracoviště. 

 

14. Čl. VIII. odst. 3 

Původní znění: 

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních činností 

podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 

soupisů řádně provedených Pěstebních činností a měsíčních písemných soupisů řádně 

provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 

tří dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR 

provedou akceptaci výsledků Pěstebních činností. Akceptací výsledků Pěstebních činností 

přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností 

ze Smluvního partnera na Lesy ČR.  

Nahradit: 

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních činností 

podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných 

soupisů řádně provedených Pěstebních činností a měsíčních písemných soupisů řádně 

provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy nejpozději do 

tří dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR 

provedou akceptaci výsledků Pěstebních činností, které jsou řádně akceptovány, nevznese-

li k nim pověřený pracovník Lesů ČR žádnou námitku ve lhůtě tří pracovních dnů od 

jejich převzetí. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na 

provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na 

Lesy ČR.  

Důvod: 

Uvedení do souladu s těžební činností, zamezení zbytečného oddalování akceptace. 

 

15. Čl. IX. odst. 9 f) 

Původní znění: 
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Provádět na své náklady likvidaci následků těžby nacházejících se mimo plochy těžebního 

zásahu (skládky, cesty, příkopy, vodní toky apod.) nejpozději do konce kalendářního týdne 

následujícího po ukončení činností na ploše těžebního zásahu. 

Nahradit: 

Provádět na své náklady likvidaci následků těžby nacházejících se mimo plochy těžebního 

zásahu (skládky, cesty, příkopy, vodní toky apod.) nejpozději do konce kalendářního týdne 

následujícího po ukončení činností na ploše těžebního zásahu, to neplatí v případě 

opakování těžebních činností na ploše těžebního zásahu do konce následujícího měsíce. 

Důvod: 

Opakovaná pracovní činnost na ploše těžebního zásahu během krátkého období. 

 

16. Čl. XI. odst. 4 

Původní znění: 

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 

plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií 

definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé 

technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v Příloze č. 

T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví 

jinak. V případě, že Lesy ČR neurčí technologii těžby a soustřeďování dříví v Projektu či 

v jednotlivých Zadávacích listech Těžebních činností, je Smluvní partner oprávněn při 

provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování 

dříví. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 

partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou 

oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů za podmínek uvedených v článku 

XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit 

Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně 

potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí 

převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude 

Zadávací list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle 

článku XXII. Smlouvy. 

Nahradit: 

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 

plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií 

definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé 

technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií definovaných v Příloze č. 

T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 – Ostatní informace nestanoví 

v jednotlivých případech jinak. V případě, že Lesy ČR neurčí technologii těžby 

a soustřeďování dříví v Projektu, je Smluvní partner oprávněn při provádění těžby 

a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. Projekt se 

předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle 

Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny 

měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v článku XIII. 
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odst. 6 Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit 

Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně 

potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí 

převzetí Zadávacího listu podpisem do tří pracovních dnů po jeho předání, bude Zadávací 

list považován za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle článku XXII. 

Smlouvy. 

Důvod: 

Aby nebyla zcela vymazána možnost smluvního partnera při volbě těžební nebo pěstební 

technologie v případech, kdy příloha v těžební a pěstební činnosti taxativně nevyjmenovává 

zákaz technologie; tři pracovní dny – přiměřená časová lhůta. 

 

17. Čl. XI. odst. 5 

Původní znění: 

Část Pěstebního projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 

obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách 

a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 

lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, 

které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu 

v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V případě, 

že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány 

u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 30. září daného roku Smluvnímu 

partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných 

v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat. 

Nahradit: 

Část Pěstebního projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 

obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách 

a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 

lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, 

které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu 

v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). Projekt 

typu 2, tj. projekt předaný podmíněný, může být maximálně 20 % z celkového objemu. 
V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce 

objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 30. září daného roku 

Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných 

v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat. 

Důvod: 

Při 100 % předání typu projektu 2 může dojít k úplné změně zadávacích podmínek veřejné 

zakázky. 

 

18. Čl. XIII. odst. 7 

Původní znění: 
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Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 

předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat 

nárůst Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto 

činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst o více než 20 % celkového objemu roční 

těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu, je 

Smluvní partner oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení 

změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner od Smlouvy takto neodstoupí, 

má se za to, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu. 

Nahradit: 

Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 

předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním roce budou představovat 

nárůst nebo pokles Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu 

těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst nebo pokles o více než 20 % 

celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 

původnímu Projektu, je Smluvní partner oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to nejpozději ve 

lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner od 

Smlouvy takto neodstoupí, má se za to, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo 

k dohodě o jejím obsahu. 

Důvod: 

Odchylka od projektu oběma směry je shodným zásahem do smlouvy. 

 

19. Čl. XIII. odst. 8 

Původní znění: 

Za změnu Projektu se nepovažuje změna:  

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;  

b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný 

podmíněný“.  

Nahradit: 

Za změnu Projektu se nepovažuje změna:  

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost, pokud 

nepřesahují 20 % z celkového objemu; 
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt předaný 

podmíněný“, pokud nepřesahuje 20 % z celkového objemu v daném kalendářním roce 

Důvod: 

U Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost a Pěstebního projektu 2 může dojít 

k úplné změně zadávacích podmínek veřejné zakázky. 

 

20. Čl. XIV. odst. 1 

Původní znění: 



          

         Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství 
       Czech Association of Enterpreneurs in Forestry 

 
 

 

Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6, IČ: 62936140  Tel.:+420 220 517 137 

Registrace: Obvodní úřad městské části Praha 6 pod č. reg.: ZS 28/1/98 Fax: +420 220 517 139 

  E-mail: sekretariat@caplh.cz 

Strana 11 z 20 

Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 

písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na vlastní 

nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P. 

Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na 

Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 

OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Volba použité 

technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí 

Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou 

z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné 

formě nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 

které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků sloužících k plnění 

funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy na Smluvního partnera bylo 

převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. V odůvodněných případech 

jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního 

partnera učiněnou předem prodloužit, vždy však nejvíce o dalších 30 dnů, a to i opakovaně.  

Nahradit: 

Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 

písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na vlastní 

nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P. 

Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na 

Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 

OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Volba použité 

technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí 

Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou 

z technologií ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné 

formě nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 

které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků sloužících k plnění 

funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy na Smluvního partnera bylo 

převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. V odůvodněných případech 

jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního 

partnera učiněnou předem prodloužit, vždy však nejvíce o dalších 30 dnů, a to i opakovaně. 

Důvod: 

Prodloužení termínu odvozu dříví, kdy nedochází k žádnému ohrožení časovou prodlevou. 

 

21. Čl. XV. odst. 2 

Návrh: 

Vypustit. 

Důvod: 

Smluvní partneři LČR, s. p., dotují závazek státu podporovat regionální zpracovatele dříví 

(využít jiného způsobu z jiných zdrojů LČR, s. p. – způsob např. ŠUNAP). 
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22. Čl. XV. odst. 5 a) 

Původní znění: 

Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek Těžebních 

činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde zároveň nevzniká náklad 

Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze cena Těžebních činností dle 

příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. 

T3 – Ceník těžebních činností. 

Nahradit: 

Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek Těžebních 

činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, hmota, která není tvořena 

průběžnou částí kmene – hroubí z větví, atd.) a kde zároveň nevzniká náklad Pěstebních 

činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze cena Těžebních činností dle příslušné 

skupiny hmotnatosti a příslušné skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – 

Ceník těžebních činností. 

Důvod: 

Vytváří nepřiměřeně vysoké výrobní náklady. 

 

23. Čl. XVIII., odst. 4 

Původní znění: 

Smluvní partner není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Lesů ČR. 

Nahradit: 

Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhého 

smluvního partnera. 

Důvod: 

Zrovnoprávnění smluvního vztahu. 

 

24. Čl. XXI., odst. 5 d) 

Původní znění: 

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

režimu užívání LDS;  

Nahradit: 

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 

činností; 

Důvod: 
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Taxativně vymezit stejně jako v Čl. XXI., odst. 6 a), byť se jedná o pěstební činnost – 

zabránění zneužití sankce. 

 

25. Čl. XXI., odst. 5 g) 

Původní znění: 

za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z článku VIII. odst. 9 Smlouvy ve 

výši 5.000,- Kč za každých 1000 ks nevhodného sadebního materiálu; 

Návrh: 

Taxativně vymezit nevhodnost sadebního materiálu. 

Důvod: 

Zabránění zneužití sankce. 

 

26. Čl. XXI., odst. 5 i) 

Původní znění: 

za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 

s Pěstební činností, než které je sankcionováno v tomto odstavci, ve výši 5.000,- Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení 

Návrh: 

Taxativně vymezit jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 

v souvislosti s Pěstební činností. 

Důvod: 

Zabránění zneužití sankce. 

 

27. Čl. XXI., odst. 6 e) 

Původní znění: 

za každý do stabilní polohy neuvedený vývrat dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 

provádění těžebních činností ve výši 100,- Kč;  

Nahradit: 

za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy č. T2 – 

Podrobné podmínky provádění těžebních činností ve výši 100,- Kč;  

Důvod: 

Upřesnění formulace. 

 

28. Čl. XXI., odst. 6 j) 

Návrh: 

Vypustit. 
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Důvod: 

Přebírá a kontroluje při převzetí zaměstnanec zadavatele. 

 

29. Čl. XXI., odst. 6 l) 

Původní znění: 

za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 

s Těžební činností, než které je sankcionováno v tomto odstavci, ve výši 5.000,- Kč, a to za 

každé jednotlivé porušení 

Návrh: 

Taxativně vymezit jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 

v souvislosti s Těžební činností. 

Důvod: 

Zabránění zneužití sankce 

 

30. Čl. XXI., odst. 7 

Původní znění: 

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Pěstební 

činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR 

Smluvní partner zastaví či omezí provádění Pěstebních činností, a to ve výši 0,05 % 

z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 

pěstebních činností (část A – ceník PČ) za neoprávněně zastavenou Pěstební činnost za každý 

započatý den neoprávněného zastavení či omezení činnosti.  

Nahradit: 

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Pěstební 

činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR 

Smluvní partner zastaví či omezí provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % 

z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 

pěstebních činností (část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč, za neoprávněně 

zastavenou Pěstební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení 

činnosti. 

Důvod: 

Vyvážení smluvních sankcí. 

 

31. Čl. XXI., odst. 8 a) 

Původní znění: 

v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Těžebních činností, a to ve výši 0,3 % z finančního objemu neoprávněně 

zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností za neoprávněně 
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zastavenou Těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení 

Těžební činnosti; 

Nahradit: 

v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 

zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností za neoprávněně 

zastavenou Těžební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení či omezení 

Těžební činnosti  

Důvod: 

Vyvážení smluvních sankcí. 

 

32. Čl. XXII., odst. 7 

Původní znění: 

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to 

prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až 

okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně.  

Nahradit: 

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to 

prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná až 

okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany odpovídají za 

funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres. 

Důvod: 

Opakující se nefunkční spojení. 

 

33. Čl. XXIII., odst. 3 

Původní znění: 

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. 

Je-li dán důvod k odstoupení, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy nejprve, tam 

kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve 

druhou smluvní stranu k provedení nápravy skutečností zakládajících právo druhé smluvní 

strany na odstoupení od Smlouvy z důvodů dle čl. XXIII. odst. 4 písm. e), f), m), n) a r) 

Smlouvy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 

lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být 

druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 

nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení 

od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení  

Nahradit: 
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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. 

Je-li dán důvod k odstoupení, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy nejprve, tam 

kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve 

druhou smluvní stranu k provedení nápravy skutečností zakládajících právo druhé smluvní 

strany na odstoupení od Smlouvy z důvodů dle čl. XXIII. odst. 4 písm. c), d), e), f), m), n) a r) 

Smlouvy v určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 

lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být 

druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 

nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení 

od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení  

Důvod: 

Upozornění smluvního partnera. 

 

34. Čl. XXIII., odst. 4 

Původní znění: 

Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud  

Nahradit: 

Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud nesporně 

Důvod: 

Upřesnění formulace, prokazatelnost práva odstoupení. 

 

35. Čl. XXIII., odst. 4 c) 

Původní znění: 

Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči Lesům ČR 

vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;  

Nahradit: 

Smluvní partner je v prodlení se splněním peněžitého závazku vůči Lesům ČR vzniklého na 

základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů ve výši minimálně 50.000,- Kč; 

Důvod: 

Zadavatel má k dispozici jiné nástroje pro případ krátkodobé nízké pohledávky, výpověď ze 

smlouvy je nepřiměřený krok. 

 

36. Čl. XXIII., odst. 4 e) 

Původní znění: 
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úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho 

kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové 

kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 

Nahradit: 

úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu jednoho 

kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací projektovaného pro takové 

kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 

Důvod: 

V případě 10 % je výpověď ze smlouvy nepřiměřený krok. 

 

37. Čl. XXIII., odst. 4 i) 

Návrh: 

Vypustit. 

Důvod: 

Nepřesná specifikace druhu lesnických činností vzhledem k závažnosti sankce. 

 

38. Čl. XXIII., odst. 4 j) 

Návrh: 

Vypustit. 

Důvod: 

Nepřesná specifikace druhu lesnických činností vzhledem k závažnosti sankce. 

 

 

Příloha T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 
 

 

1. Čl. I., odst. 3 

Původní znění: 

Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Ostatní dříví musí být 

zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří od 

průměru 7 cm s výjimkou tyčí a tyček. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi 

dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm. U tyčí a tyček se střední 

průměr měří ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost 

mezi oběma čely. Tyčemi a tyčkami se pro účely Smlouvy rozumí tyče a tyčky dle jejich 

vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.  

Nahradit: 

Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Ostatní dříví musí být 

zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří od 
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průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a 

místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.  

Důvod: 

Odstranění tyčí a tyček. 

  

2. Čl. II., odst. 2 a) 

Původní znění: 

Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou. 

Nahradit: 

Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou. U příjmu na P u rozmanipulovaného kmene označit 

pětimístným číselným kódem pouze oddenek (musí být zachována vizuální integrita 

rozmanipulovaného kmene) 

Důvod: 

Usnadnění příjmu dříví bez ohrožení možnosti ztráty dřevní hmoty. 

 

3. Čl. II., odst. 2 b) 

Původní znění: 

Dříví, jehož objem se zjišťuje podle odst. 1) písm. b) tohoto článku, musí být označeno 

pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou, případně po dohodě s Lesy ČR štítkem 

zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -

30°C do +80°C  

– Štítek musí být ve dříví po naražení pevně uchycen a nesmí vypadnout v průběhu 

jakékoliv manipulace se dřívím.  

– Údaje na štítku musí být trvale dobře čitelné v průběhu celé doby ponechání dříví v 

lese, až po jeho odvoz mimo les a musí obsahovat pořadové číslo kusu, logo Lesů ČR a 

označení Smluvního partnera.  

– Typ štítku a způsob označení (kód) Smluvního partnera musí být odsouhlasen Lesy 

ČR.  

– Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na 

jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pořadových 

čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.  

– Použití shodných pořadových čísel štítků v místě plnění v průběhu jednoho roku není 

přípustné. 

Nahradit: 

Dříví, jehož objem se zjišťuje podle odst. 1) písm. b) tohoto článku, musí být označeno 

pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. 
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Důvod: 

Štítky jsou nežádoucí v následném zpracování dříví. 

 

4. Čl. II., odst. 2 d) 

Návrh: 

Vypustit. 

Důvod: 

Odstranění tyčí a tyček. 

 

5. Čl. IV., odst. 5) 

Původní znění: 

Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 

obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, 

počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou 

hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového 

množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu 

a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků 

a ukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě 

samostatných sumářů Číselníků  

Nahradit: 

Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který je 

podkladem pro fakturaci, a který obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů 

sumu evidovaného objemu dříví, počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení 

hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty 

včetně uvedení celkového množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené 

těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a 

odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují 

samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků  

Důvod: 

Znemožnění účtovat v jedné porostní skupině, v jednom měsíci a se stejným ceníkovým 

kódem různou hmotnatost. 

 

6. Čl. V., odst. 1) 

Původní znění: 

Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví nad 7 cm průměru na slabém konci 

kmene včetně tyčí a tyček, s výjimkou případů, kdy kus s průměrem nad 7 cm na slabém 

konci kmene je kratší než 2 m. 

Nahradit: 
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Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví nad 7 cm průměru na slabém konci 

kmene, s výjimkou případů, kdy kus s průměrem nad 7 cm na slabém konci kmene je kratší 

než 2 m. 

Důvod: 

Odstranění tyčí a tyček. 

 

 

Příloha T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 
 

 
Čl. 2. Specifikace kvality dříví 

1. Lapák 

Původní znění: 

– xx3x – lapák – evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.  

Nahradit: 

– xx3x – lapák – evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců a lapáky 

nastojato – použité stojící stromy za lapáky. 

 

2. Zlom 

Původní znění: 

– xx5x – zlom – stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene 

(v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou kmene větší než 16 cm (včetně). Pro 

předmýtní těžby do 40 let věku je tloušťkový limit 12 cm (včetně).  

Nahradit: 

– xx5x – zlom – stromy poškozené před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene 

(v příčném či podélném směru) v místě s tloušťkou kmene větší než 12 cm (včetně). Kvalita 

zlom zahrnuje i stromy s bajonetem. 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

za Českou asociaci podnikatelů v lesním 

hospodářství 
Ing. František Dejnožka 

prezident asociace 


