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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 – II. část 

 

 

Na základě výzvy Lesů České republiky, s. p., zasíláme druhou část souhrnu 

nejvýznamnějších připomínek ke smluvním podmínkám od roku 2014. 

 

 

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 

 

 

1. Čl. XVI. odst. 1 

Původní znění: 

Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového kódu 

jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví [část Ceník 

prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny za prodej 

dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny 

za prodané dříví, které Smluvní partner uvedl v Nabídce, odpovídají cenové hladině 3. 

kalendářního čtvrtletí roku 2012. Počínaje 1. kalendářním čtvrtletím roku 2013 a dále až 

do konce platnosti Smlouvy bude cena za prodej dříví upravována podle odst. 3 tohoto 

článku.  

Návrh: 

Zadavatel by měl v zadávací dokumentaci stanovit pevnou matici cen dříví dle dřevin. 

Smluvní partner zadá jednu cenu za dřevinu a ostatní ceny se vypočítávají automaticky dle 

matice cen. V zadání taxativně stanovit, pro které dřeviny je daná matice určena. 

Důvod: 

Zamezení spekulací s cenami dříví a dumpingu v jednotlivých položkách ceníku. Znemožnění 

zařazení dřeviny do libovolné matice cen. 
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Příloha T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví 
 

 

1. Čl. II., odst. 1 e) 

Původní znění: 

Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 

a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví 

v ČR platných v okamžiku těžby. V případě, že v Doporučených pravidlech pro měření a 

třídění dříví v ČR bude stanoveno rozpětí a převodní koeficient není uveden v Příloze č. Z2 - 

Ostatní informace, bude konkrétní převodní koeficient stanoven předem písemnou dohodou. 

Pokud se smluvní strany na stanovení převodního koeficientu nedohodnou, postupuje se 

přiměřeně podle písmene b) a c) tohoto odstavce.  

Návrh: 

Sjednocení koeficientů pro měření dříví v hráních a jejich taxativní stanovení.  

Důvod: 

Ceny dříví jsou kalkulovány na 1 m
3
. Chybně stanovený přepočtový koeficient zaměstnancem 

zadavatele z rozpětí, může být důvodem finančních ztrát, spojených s nesprávně vypočítaným 

objemem dřevní hmoty. 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za Českou asociaci podnikatelů v lesním 

hospodářství 
Ing. František Dejnožka 

prezident asociace 


