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dohoda
irůmčrnc hmotnatosti dříví těženého harvestory, způsobů 
těženého harvestory a pravidleeh použití proudové metody 
í O PROVÁDKNÍ KOMPLIXNÍCII LlíSNICKÝCII ČINNOSTÍ 

A O PKODKJI DŘÍVÍ - do 31. 12. 2023 
Číselný kód části veřejné zakázky: 161117 
Název části veřejné zakázky: Harlinkov

mezi
1. Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupené  ředitelem Krajského ředitelství Choceň 
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. LST a.s.
se sídlem Trhanov 48, okres Domažlice, PSČ 34533 
IČO: 60706805 DIČ: CZ60706805 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni 
oddíl B, vložka 862
zastoupená  předsedou představenstva 

(dále jen „Smluvnípartner")

i.

Tato dohoda se uzavírá na základě Smlouvy o provádění komplexních lesnických 
činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2023, číselný kód části veřejné zakázky: 161117, název 
části veřejné zakázky: Hartinkov (dále jen „Smlouva").

Předmětem této dohody je stanovení jednotného způsobu měření - určování 
průměrné hmotnatosti dříví těženého harvestory, způsobu příjmu dříví v hraních, způsobu 
příjmu dříví těženého harvestory a stanovení možností použití proudové těžební metody, 
v souladu s ustanoveními výše citované Smlouvy.

II.

Obě strany se dohodly na následujícím:

A. Zjištění průměrné hmotnatosti dříví těženého harvestory

1. Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanovuje odvozením z počtu 
stromů vyznačených k těžbě v porostech předávaných k těžbě zadávacím listem 
a z množství skutečně vytěženého dříví. Počet kmenů vyznačených k těžbě
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stanovuje revírník vždy před provedením těžby (počítadlo, svěrlcovací manuál 
atp.) a je uveden v zadávacím listu.

2. Výjimečně, se souhlasem lesního správce, u nahodilých těžeb a u nerozčleněných 
předmýtních těžeb do 4olet s nevyznačenou hmotou na vzniklých linkách, bude 
při stanovení průměrné hmotnatosti přihlédnuto lc údajům z LHP za příslušnou 
porostní skupinu při zohlednění přírůstu a ke kvalifikovanému odhadu 
odpovědných pracovníků.

3. Postup při neshodě na počtu těžených stromů.

3.1. V případě, že nedojde mezi smluvními stranami ke shodě o počtu těžených 
stromů, provedou kontrolní přepočítání revírník společně s pověřeným 
pracovníkem dodavatele.

3.2. V případě, že jedna ze smluvních stran nebude souhlasit se stanoveným 
počtem těžených stromů podle předchozího bodu, vyzve neprodleně druhou 
smluvní stranu k provedení kontrolního sečtení těžených stromů. Smluvní strany 
se zavazují k provedení kontrolního přepočtení stromů vyznačených 
lctěžbě/měření hmotnatosti nejdéle do 3 pracovních dnů. Za Lesy ČR musí být 
vždy přítomen lesní správce, nebo zástupce lesního správce, případně jiný lesním 
správcem určený pracovník, měření bude provedeno za účasti místně příslušného 
revírníka. Za Dodavatele musí být vždy přítomen odpovědný zástupce nebo jiný 
určený TH pracovník. Kontrolní sečtení těžených stromů bude provedeno 
následujícím způsobem:

3.2.1. u těžeb v mýtních porostech:
• Před těžbou bude použita metoda zjištění počtu vyznačených stromů 

spočítáním na ploše těžebního prvku. Takto zjištěný výsledek budou obě 
strany respektovat jako podklad pro stanovení průměrné hmotnatosti 
těženého dříví.

3.2.2. u těžeb v předmýtních porostech:
• Před provedením výchovy bude revírníkem dodavateli sdělen počet 

vyznačených stromů dle skupin dřevin. V případě neshody je možné 
provést kontrolní přepočítání stromů vyznačených k těžbě za přítomnosti 
zástupců obou smluvních stran.

• V případě velkého plošného rozsahu předmýtní těžby lze počet těžených 
stromů po dohodě smluvních stran odvodit metodou zkusných ploch, které 
budou v porostu vyznačeny v následujícím počtu a výměře na 1 ha:
■ U předmýtní těžby nad 40 let min. 2 zlcusné plochy o výměře min. 0,02 

ha.
" U předmýtní těžby do 40 let min. 2 zkusné plochy o výměře minimálně 

0,01 ha.
Zjištěný počet těžených stromů se přepočte na plochu porostu, ve kterém je 
prováděna předmýtní těžba.

3.3. V případě, že metodou zkusných ploch nedojde ke shodě smluvních stran, 
bude použita metoda zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním všech 
čerstvých pařezů na ploše těženého porostu.
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4- Při využití postupu podle bodu 3. bude výsledná hmotnatost zdůvodněna 
revírníkem v zadávacím listu a podpisem zadávacího listu bude odsouhlasena 
lesním správcem.

5. O provedení kontrolního přepočítání hmotnatosti podle bodu 4. bude sepsán 
jednoduchý záznam podepsaný odpovědnou osobou za Lesy ČR a za Smluvního 
partnera s uvedením způsobu provedení a výsledku kontrolního zjištění.

B. Příjem dříví v hřáních dle přílohy T2, či. II., odstavců 5), 6)

1. Příjem dříví vyráběného harvestory bude vždy prováděn v hřáních na lokalitě OM. 
Zjišťování objemu vyrobené dřevní hmoty bude prováděné na základě měření 
hráni vyrobeného dříví podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví 
v ČR platných v okamžiku těžby a následným přepočtem podle přepočtových 
koeficientů uvedených v příloze č. Z2 Smlouvy.

2. Měření hráni bude vždy prováděno za účasti odpovědného zástupce Lesů ČR a 
Dodavatele. Smluvní partner se zavazuje třídit vytěžené dříví do samostatných 
hráni tak, aby každá hráň odpovídala jednomu přepočtovému koeficientu dle 
přílohy č. Z2 Smlouvy a byla složena z jedné délky sortimentu a skupiny dřevin. U 
vytěžených dřevin či sortimentů, které nelze z důvodů malého množství měřit jako 
hráň, se použije měření délek a čepových tlouštěk.

3. Odvoz vyrobených sortimentů dříví bude realizován vždy až po provedení příjmu 
dřevní hmoty. Smluvní partner zajistí oddělené ukládání dřevní hmoty do hráni 
tak, aby nemohlo dojít k míšení hmoty již změřené (převzaté) a hmoty, u které 
dosud nebyl příjem proveden. Převzaté hráně budou označeny nejen pořadovým 
číslem, ale i barvou, aby bylo na první pohled i bez číselníku patrné, které hráně 
jsou již převzaté a které nikoliv.

4. Příjem v hřáních musí splňovat kritérium měřitelností hráni. Tzn., že hráň musí 
být řádně srovnána (začelena z obou stran) o základně delší než tm a minimálního 
počtu 10 uložených kusů. V případě nesplnění podmínky měřitelností hráně bude 
dříví přijato v souladu s čl. II. Přílohy č. T2 . Výšky hráni budou měřeny z obou 
stran.

5. V případě nesouhlasu jednoho ze smluvních partnerů s měřením dříví v hřáních a 
přepočtem dle níže uvedených přepočtových koeficientů, provede smluvní partner 
měření jednotlivých kusů sortimentů od délky 3 m zjištěním čepových tlouštěk a 
délek. Zjištěné rozměry (v případě konstantních délek výřezů jen naměřené 
průměry) budou uvedeny na čepu jednotlivých výřezů. Hmota výřezů kratších než 
3 m bude zjišťována prostorovým měřením a přepočtem koeficienty. Z takto 
provedeného měření bude předán číselník se všemi náležitostmi dle platné 
Smlouvy.

C. Možnost použití proudové metody dle přílohy T2, čl. II., odstavce 6)

1. Žádost smluvního partnera o využití proudové metody bude realizována 
uvedením tohoto požadavku na zadávacím listě těžby po dohodě mezi smluvním 
partnerem a revírníkem a schválena podpisem zadávacího listu lesním správcem.
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V Zadávacím listu bude uvedeno: Příjem OM - proudová metoda, včetně 
specifikace zvolené způsobu příjmu dříví (kusově, v hřáních).

2. U veškerého dříví gravitujícího v jednom souvislém časovém období na jedno 
odvozní místo bude příjem proveden pouze na jedné dopředu zvolené lokalitě. 
Kombinovat lokality a přibližovat dříví na jednu hráň z více porostních skupin je 
nepřípustné. Dříví přijímané kusově na Lokalitě OM dle této Dohody musí být 
průběžně měřeno a adjustováno. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
nečíslované (neadjustované kusy). U dříví přijímaného v hřáních dle této Dohody 
musí být vždy po ukončení směny Dodavatelem označeny okraje hráni sprejem. 
Podmínkou pro všechny technologie je přibližování a příjem dříví kontinuálně bez 
prodlevy. Do okamžiku předání Číselníku a jeho převzetí a akceptaci ze strany 
Lesů ČR nesmí být dříví odváženo. Odvoz dříví z lokality OM je možný až po nabytí 
vlastnického práva dle či. XV. odst. 6 Smlouvy. Rovněž se nepřipouští souběžný 
odvoz a přibližování dříví pokud dříví gravituje k jednomu odvoznímu místu. O 
případném odvozu vyrobených sortimentů v pracovní dny v čase od 20,00 do 5,00 
hodin a o víkendech a svátcích musí Dodavatel v předstihu informovat 
příslušného revírníka, popř. pověřeného pracovníka LČR.

III.

V případě porušení ustanovení této dohody nebo zjištění nedostatků při realizaci výroby 
dříví a příjmu na OM, mohou Lesy ČR uplatnit odpovídající smluvní sankci dle čl. XXI. odst. 
7 j) Smlouvy.

Tato Dohoda nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy.

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
dvou.

Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před podpisem přečetly, porozuměly Dohodě 
i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým 
jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Týništi nad Orlicí, dne X 1 "03‘ 2019




