
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel:
Volfová Eva

37
33204 Nebílovy 
IČ:66353670 
Zastoupený:

Objednávka č. OBJDEU-38-57/2019 21.5.2019
10:58:11

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:
Rešerše přístupů k managementu předmětů ochrany v bezzásahových územích.

Datum platnosti: 30.4.2020 

Datum plnění od:

Datum plnění do:

Předběžná cena: 72000 Kč 

Kontaktní osoba:  

Příjemce (útvar): odd. ochrany přírody 

Vystavil: 

Příkazce

Správce

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro 
dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře - jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.
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Specifikace předmětu objednávky:

Objednávané práce:

Zpracování rešerše. Výstupem bude textová zpráva, která bude obsahovat shrnutí a 
doporučení k dalšímu využití zjištěných informací pro cíle ochrany přírody na území KRNAP 
a tabulková příloha se souhrnem zpracovaných příkladů a dokumentů.

Bude prostudována legislativa vázaná na management bezzásahových území v různých 
státech, plánovací dokumenty o různá zvláště chráněná území s přítomností bezzásahových 
zón a provedeny řízené pohovory s pracovníky některých z nich. Rešerše bude omezena na 
horská území s bezzásahovými zónami umístěnými nad horní hranicí lesa. V rámci těchto 
mantinelů však bude pokryto co možno nejširší spektrum přístupů k péči o tato území i co 
největší variabilita přírodních podmínek, ve kterých péče probíhá. Důraz bude kladen na 
zjištění postupů aplikovaných v ochranářsky „vyspělých" státech Evropy, Ameriky i dalších 
států. Předpokladem je analýza cca 20 příkladů národní legislativy, stejného počtu plánovací 
dokumentace o relevantní zvláště chráněná území a cca 5 pohovorů (příp. e-mailové 
komunikace) s pracovníky území nejvíce se dle dosavadních poznatků blížících svou situací 
KRNAP.

Afiliace projektu: Na fakturu prosím uvádějte: „Práce byly realizovány v rámci projektu 
Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17 078/0009044 “

Termíny dodání:
15 /10 / 2019 návrh seznamu dokumentů a příkladů ke zpracování 
15 / 2 / 2020 tabulková příloha a první verze shrnutí a návrh doporučení 
15/4/ 2020 dopracovaná verze rešerše

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněnen 
odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší něž 
50 tisíc Kč bez DPH.

V \kaU*Á'-.......dne

Souhlasím.

Podpis dodavatele:
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