
VÝROBA DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ (RÁMCOVÁ DOHODA)

Smluvní strany:
Objednatel:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

, správním ředitelem
42196451
CZ42196451

dále jen „Objednatel" nebo "Zadavatel" 

a

Zhotovitel 1:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 1"

HOLZ CZ s.r.o.
Porubky 281, 75654 Zubří 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 25006

25892991
CZ25892991

a
Zhotovitel 2:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 2"

Kovářovská lesní s.r.o.
č. p. 29, 75362 Potštát - Kovářov 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 63178kado

, jednatelem
04309839
CZ04309839

a

Radek Mach
SML-00103-2019-999
099/2018/218



Zhotovitel 3:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 3"

EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.
Seč 15, 336 01 Blovice 
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 17362 

jednatelem
26391350
CZ26391350

a
Zhotovitel 4:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 4"

KATR s.r.o.
Potočná 334/5, 793 43 Stará Ves 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 71166 

ednatelem 
25858947
CZ25858947

a
Zhotovitel 5:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 5"

SOLITÉRA spol. s r.o.
Palackého nám. 77, 26801 Hořovice 
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 5438 

 jednatelem
43762751
CZ43762751

a
Zhotovitel 6:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 6"

PETRA spol. s r.o.
Brandlova 129, 69501 Hodonín 
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 8026 

ednatelem 
46979697
CZ46979697

a
Zhotovitel 7:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 7“

Jaroslav Jára
Jarní zahrada 577, 439 81 Kryry
66123631



a
Zhotovitel 8:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 8"

Lesní společnost Přimda, s.r.o.
Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 246346
I  jednatelem
45351899
CZ45351899

a
Zhotovitel 9:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 9"

Kaiser s.r.o.
Nádražní 753, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem 
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 90282 

, jednatelem
26733102
CZ26733102

a
Zhotovitel 10:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 10"

Hubertova lesní, s.r.o.
152, 67122 Šatov
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 106812

 jednatelem 
07210906
CZ07210906

a
Zhotovitel 11:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 11"

LDF Rožnov a.s.
Tovární okruh 674, 74741 Hradec nad Moravicí 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2162 

 předsedou představenstva 
25840479
CZ25840479

a



Zhotovitel 12:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 12"

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 471 

- členem představenstva 
45193118
CZ45193118

a
Zhotovitel 13:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 13"

CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
č. p. 173, 751 03 Citov
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 67238 

05359988
CZ05359988

a
Zhotovitel 14:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 14"

LESMARKA s.r.o.
1355, 75362 Luboměř pod Strážnou 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 74466 
I , jednatelkou 
07117973
CZ07117973

a
Zhotovitel 15:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 15"

Dřevo - Málek, s.r.o.
Protivanov 375, 798 48 Protivanov 
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 29093 

, jednatelem
25509420
CZ25509420

a



Zhotovitel 16:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 16"

UAB „VISI MISKAI"
Nemuno g. 28, ves.Žeimiu, LT-20326 Ukmergés 
státní podnik Registru Centras, pobočka Vilnius

 ředitel
182924336 (LT)
LT 829243314

a
Zhotovitel 17:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 17"

LST a.s.
Trhanov 48, 34533 Trhanov 
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 862

, předsedou představenstva 
60706805
CZ60706805

a
Zhotovitel 18:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 18"

Kloboucká lesní s.r.o.
Šumavská 31, 60200 Brno 
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 31085
I , jednatelem
25532642
CZ699003128

a
Zhotovitel 19:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:

Pradědský lesní závod, a.s.
Nádražní 599, 79326 Vrbno pod Pradědem 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 10561
I  předsedou

IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 19"

představenstva
02598183
CZ02598183

a



Zhotovitel 20:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 20"

Lesopráce s.r.o.
Haratice 149, 468 46 Plavý
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 32248 

, jednatelem
22799982
CZ22799982

a
Zhotovitel 21:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 21"

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
Hrnčíře 2, 58401 Ledeč nad Sázavou 
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 832

, statutárním ředitelem 
47452722
CZ47452722

a
Zhotovitel 22:
se sídlem: 
ilČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 22"

GAJ Zaklad Uslug Lesných Krzysztof Szober
Bohaterow Getta 36a/l, 68200 Zary
020329196 (PL)
PL8871543392

a
Zhotovitel 23:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 23"

David Heidlberger
Neznašovy 35, 33901 Vrhaveč
73686166
CZ

a
Zhotovitel 24:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 24"

Arboles, s.r.o.
Májová 1196, 349 01 Stříbro 
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 22626

, jednatelem
28045301
CZ28045301

a



Zhotovitel 25:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 25"

HAJICEK, s. r. o.
Ortenovo náměstí 443/6, 17000 Praha 7 - Holešovice 
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 147108

ednatelem
28513789
CZ28513789

a
Zhotovitel 26:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 26"

DrLes s.r.o.
Košťálov 216, 512 02 Košťálov 
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 32287

dnatelem
01746316
CZ01746316

a
Zhotovitel 27:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 27"

Václav Nosek
Borová Lada 22, 384 92 Borová Lada
63917955

a
Zhotovitel 28:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 28"

Harvestory s.r.o.
Svazarmovská 317, 73801 Frýdek-Místek - Místek 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 70718

ednatelem
06125972
CZ06125972

a
Zhotovitel 29:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 29"

Hanko CZ s.r.o.
Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 18719 

 jednatelem
28125487
CZ28125487



a
Zhotovitel 30:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 30"

Opavská lesní a.s.
Na poříčí 1041/12, 14000 Praha 1 Nové Město 
u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6541

 místopředsedou představenstva 
45193177
CZ45193177

a
Zhotovitel 31:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 31"

Ladislav Bureš
Hodousice 6, 340 22 Nýrsko
62631217

a
Zhotovitel 32:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 32"

Michal Pevný
Vilová 512, 35134 Skalná
72279095

a
Zhotovitel 33:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 33"

Triumfa Energo s.r.o.
Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň 
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 7185

, jednatelem
64830209
CZ64830209

a
Zhotovitel 34:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 34"

Silva & Equi s.r.o.
Příčná 338, 35604 Dolní Rychnov 
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 36472

 jednatelem
07251521
CZ07251521

a



Zhotovitel 35:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:

Jihozápadní dřevařská a.s.
Nádražní 166/11, 34201 Sušice 
u Krajského soudu v Plzní, sp. zn. B 821

 předsedou představenstva

IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 35"

, členem představenstva 
25236237
CZ25236237

a
Zhotovitel 36:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 36"

RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Pitínská 1015, 68771 Bojkovice 
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 54432

, jednatelem
27720748
CZ27720748

a
Zhotovitel 37:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 37"

PERPERUNA ECO s.r.o.
č. p. 293, 756 01 Hovězí 
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 37365

, jednatelem
28656504
CZ28656504

a
Zhotovitel 38:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 38"

PROGLES Lesní technika s.r.o.
Náměstí 4, 50758 Mlázovice 
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 41086 

dnatelem
06813747
CZ06813747

a



Zhotovitel 39:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 39"

JOMAFOREST s.r.o.
Slovanská alej 1960/24, 32600 Plzeň 
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 26742

jednatelem
29122686
CZ29122686

a
Zhotovitel 40:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 40"

EGREGA s.r.o.
Bieblova 38/2, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 39930 

 jednatelem
06264816
CZ06264816

a
Zhotovitel 41:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 41"

Marles s.r.o.
Studentská 71, 323 00 Plzeň 
u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 26094

jednatelem
29116724
CZ29116724

a
Zhotovitel 42:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 42"

Jiří Pavelčík
474, 67164 Božice
64435393

a



Zhotovitel 43:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:

UNILES, a.s.
Jiříkovská 913/18, 40801 Rumburk 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 340

ředsedou představenstva

IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 43"

 členem představenstva
47307706
CZ47307706

a
Zhotovitel 44:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 44"

WINART s.r.o.
Botanická 606/24, 60200 Brno - Veveří 
u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 33385

 jednatelkou
25560662
CZ25560662

a
Zhotovitel 45:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 45"

Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
Špidrova 58/9, 38501 Vimperk - Vimperk III 
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 18108 

 jednatelem
28116071
CZ28116071

a
Zhotovitel 46:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 46"

JACER - CZ, a.s.
nám. Jana Koziny 28, 417 61 Bystřany - Světice 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1235 

, předsedou představenstva
25410105
CZ25410105

a



Zhotovitel 47:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 47"

Jindřich Morong
Česká 78, 384 51 Volary 
73748498 

a
Zhotovitel 48:
se sídlem:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupený:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 48"

R. Hlavica s.r.o.
Dalimilova 96/1319, 612 00 Brno
u Krajského soudu v Brně, sp zn. C 42423

 jednatelem
26296039
CZ26296039

a
Zhotovitel 49:
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
č. účtu:
dále jen „Zhotovitel 49"

Jaroslav Póbiš
Černá Řeka 12, 344 01 Domažlice
68792441

Zhotovitelé 1 až 49 budou v této Rámcové dohodě jednotlivě označováni též jen jako „Zhotovitel" a 
společně jako „Zhotovitelé"

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a podle zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") tuto

rámcovou dohodu na výrobu dříví harvestorovou technologií
(dále jen „Rámcová dohoda")

1. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel provedl v souladu se Zákonem zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky 
s názvem „Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)", evidenční číslo 
zadavatele 099/2018/218, jehož účelem bylo uzavření této Rámcové dohody (dále jen 
„Zadávací řízení"). Oznámení o veřejné zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek pod ev. č. VZ: Z2018-044692.

1.2. Účastníky této Rámcové dohody se stali všichni účastníci Zadávacího řízení, jejichž nabídka 
podaná v Zadávacím řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem a Zadavatelem, a 
kteří prokázali splnění požadované kvalifikace.

1.3. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky 
Rámcové dohody, a to v souladu s ustanovením § 135 Zákona, tj. v tzv. minitendrech (dále 
jen „minitendr").



1.4. Vybraný zhotovitel je zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, zadávané v 
minitendru, se kterým bude uzavřena Prováděcí smlouva.

1.5. Zadávacím listem se rozumí jedna z forem pokynu Objednatele Vybranému zhotoviteli. Na 
základě Zadávacího listu je Vybraný zhotovitel oprávněn k provedení těžby, manipulace a 
přibližování dříví harvestorovým uzlem. Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek 
prováděných činností. Zadávací listy jsou předávány Vybranému zhotoviteli průběžně, dle 
potřeb Objednatele.

1.6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Vybraným zhotovitelem, který obsahuje 
minimálně údaje o Vybraném zhotoviteli, vytěženém dříví, jeho rozměru, objemu dle 
sortimentů, ceníkovém kódu, hmotnatosti, počtu oddenků, organizační jednotce LČR 
a porostu, kde byla těžba provedena. Vyhotovení Číselníku je nezbytnou součástí předávání 
těžebních činností Objednateli, které byly zadány Zadávacím listem Vybranému zhotoviteli k 
provedení.

2. Předmět Rámcové dohody

2.1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou na základě 
této Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na těžbu, přibližování a 
manipulaci dříví podle potřeb Objednatele, a dále sjednání základních obchodních a 
platebních podmínek pro realizaci těchto služeb, které budou platné pro všechny dílčí veřejné 
zakázky. Předmětem plnění dle této Rámcové dohody, resp. Prováděcích smluv, uzavíraných 
na jejím základě, je zejména:

• těžba dřeva včetně druhování a manipulace harvestorem,
® vyvezení vytěženého dřeva na odvozní místo vyvážecí soupravou, roztřídění dle 

vyrobených sortimentů,
• ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu,
• ukládání klestu na hromady nebo řady v soustředěných mýtních úmyslných těžbách,
• provedení dalších souvisejících činností - např. potěžebních úprav, vyhotovení

Číselníku aj.

2.2. Vybraný zhotovitel je povinen k plnění předmětu jednotlivých dílčích veřejných zakázek, 
zadaných na základě této Rámcové dohody, použít vždy výhradně takový harvestorový uzel, 
jehož technické parametry odpovídají požadavkům stanoveným Objednatelem v zadávacích 
podmínkách konkrétní dílčí veřejné zakázky, zadávané na základě této Rámcové dohody. Tyto 
technické parametry budou Objednatelem stanoveny vždy s ohledem na konkrétní plnění 
poptávané v rámci příslušné dílčí veřejné zakázky. Objednatelem požadované technické 
parametry harvestorového uzlu přitom budou vždy odpovídat některému z typů 
harvestorových uzlů, specifikovaných v níže uvedené tabulce. Zhotovitel vybraný pro plnění 
dílčí veřejné zakázky se v uzavírané Prováděcí smlouvě zaváže plnit předmět Prováděcí 
smlouvy výhradně harvestorovým uzlem, jehož technické parametry odpovídají veškerým 
požadavkům stanoveným Objednatelem, zejména v zadávacích podmínkách příslušné dílčí 
veřejné zakázky (použitý harvestorový uzel přitom musí vždy splňovat požadované hodnoty 
ve všech třech níže uvedených parametrech). Objednatel je oprávněn splnění této podmínky 
kdykoli v průběhu plnění uzavřené Prováděcí smlouvy kontrolovat.

Typ harvestorového 
uzlu

Maximální šířka 
harvestoru, vyvážecí 

soupravy 
(mm)

Maximální úřez 
hlavice 

(cm)

Nosnost vyvážecí 
soupravy 

(kg)

a b c d



Harvestorový uzel 1 <2.100 <45 < 5.000
Harvestorový uzel II <2.600 > 46 a zároveň < 50 < 9.000
Harvestorový uzel III Není stanovena > 51 a zároveň < 64 < 12.000
Harvestorový uzel IV Není stanovena >65 > 12.000

2.3. Podrobná specifikace předmětu plnění, technických a obchodních podmínek jednotlivých 
dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě této Rámcové dohody v minitendrech, bude 
vždy obsažena v příslušné výzvě k podání nabídky v minitendru, resp. v Prováděcí smlouvě.

2.4. Místem plnění jsou území spravovaná krajskými ředitelstvími Objednatele, tj. Krajské 
ředitelství Brandýs nad Labem, Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek, Choceň, Jihlava, 
Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Šumperk, Teplice a Zlín (dále též jen "krajská ředitelství"). Území 
spravovaná krajskými ředitelsvími jsou vymezena v organizační mapě, která tvoří přílohu č. 1 
této Rámcové dohody.

2.5. Zhotovitel se zavazuje plnění, které je předmětem této Rámcové dohody, resp. Prováděcí 
smlouvy, provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a v termínech, stanovených 
Objednatelem v této Rámcové dohodě, popř. Prováděcí smlouvě nebo Zadávacím listu.

3. Postup při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody

3.1. Objednatel není na základě této Rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem 
dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb 
Objednatele.

3.2. V minitendru zašle Objednatel všem Zhotovitelům písemnou výzvu k podání nabídky 
prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA. Výzva k podání nabídky bude obsahovat 
podrobnou specifikaci technických i obchodních podmínek dílčí veřejné zakázky, zejména:

rozsah plnění dílčí veřejné zakázky - celkové předpokládané množství zpracovaného 
dřeva - CPM (v m3) s rozčleněním dle stanovených intervalů přibližovací vzdálenosti (do 
500 m - PMi, 501-1000 m - PM2, více než 1000 m - PM3, CPM = PMi+PM2+PM3, kdy 
PMi, PM2, PM3 jsou předpokládaná množství zpracovaného dřeva v daných intervalech 
přibližovací vzdálenosti),
technickou specifikaci harvestorového uzlu požadovaného pro plnění příslušné dílčí 
veřejné zakázky (typ harvestorového uzlu dle tabulky vodst. 2. 2. této Rámcové 
dohody),
místo plnění dílčí veřejné zakázky, 
termín plnění,
informace o prohlídce místa plnění v průběhu lhůty pro podání nabídek (termín
prohlídky místa plnění, bude-li Objednatel prohlídku místa plnění organizovat),
lhůtu pro podání nabídek,
technické podmínky provedení díla,
způsob příjmu dříví,
požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny - nabídková cena bude zpracována 
jako jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC), jednotná (konstantní) pro celou 
dílčí veřejnou zakázku (bez ohledu na hmotnatost a přibližovací vzdálenost); veškeré 
údaje o nabídkové ceně budou vždy vyčísleny v Kč bez DPH,
limit jednotkové ceny (JC), pokud Objednatel v minitendru využije svého práva stanovit 
v zadávacích podmínkách nejvyšší přípustnou cenu za 1 m3 zpracovaného dřeva, 
závazný vzor Prováděcí smlouvy, ve kterém budou podrobně specifikovány obchodní a 
technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky (práva a povinnosti smluvních stran, 
související s plněním příslušné Prováděcí smlouvy).

3.3. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně 5 dní, ve výjimečných případech může činit



3 dny.

3.4. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit provádění dílčí veřejné zakázky nejpozději v den, kdy 
mu Objednatel předal první Zadávací list. Zahájením prací ve smyslu této Rámcové dohody 
se rozumí započetí kterékoliv činnosti, uvedené včl. 2, odst. 2.1. této Rámcové dohody a 
blíže specifikované v Zadávacím listu.

3.5. Vybraný zhotovitel bude vyzván (emailem) k převzetí Zadávacího listu. Vybraný zhotovitel je 
povinen si převzít Zadávací list nejpozději do 2 pracovních dnů od takové výzvy Objednatele. 
Pokud si Vybraný zhotovitel Zadávací list nepřevezme, Objednatel mu jej zašle elektronicky 
na kontaktní emailovou adresu nebo do datové schránky a tím je Zadávací list považován za 
převzatý.

3.6. Objednatel je povinen průběžně předávat Vybranému zhotoviteli Zadávací listy, jejichž 
součástí je také upřesnění podmínek provádění těžebních prací, a to včetně lhůt, ve kterých 
mají být zadané práce provedeny. Vybraný zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností 
vždy až po předání Zadávacího listu a následně práce provádět za podmínek v něm 
stanovených. Předání a převzetí Zadávacího listu smluvní strany stvrdí svým podpisem na 
Zadávacím listu a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení Zadávacího listu.

3.7. Předání a převzetí provedených činností po jejich dokončení (a to včetně jejich rozsahu), 
které jsou předmětem Prováděcí smlouvy, bude opět stvrzeno podpisem smluvních stran na 
Zadávacím listu, jímž byly takové práce Vybranému zhotoviteli Objednatelem zadány. 
Převzetí provedených prací včetně potěžebních úprav Objednatel potvrdí na Zadávacím listu 
až po odsouhlasení Číselníku dle čl. 1., odst. 1.6. Rámcové dohody. Bližší podmínky pro 
používání Zadávacích listů a Číselníků stanoví Prováděcí smlouva.

3.8. Zhotovitel není povinen podat v minitendru nabídku.

3.9. Zhotovitelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku (§ 135 odst. 2 písm. b) Zákona). 
Stejně tak Zhotovitel, který je účastníkem Rámcové dohody, nemůže v minitendru podat 
společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem Rámcové dohody. V obou shora 
uvedených případech Objednatel bude na nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.

3.10. Základním kritériem pro hodnocení nabídek v minitendru bude vždy nejnižší jednotková 
nabídková cena za dílčí veřejnou zakázku (JC), a to cena v Kč bez DPH. V případě, že po 
provedeném hodnocení a posouzení nabídek v rámci konkrétního minitendru bude na 
prvním místě více nabídek se shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí těchto nabídek 
rozhodnuto losem. Stejně tak bude Objednatel postupovat i v případě, že Vybraný zhotovitel 
bude Objednatelem vyloučen pro neposkytnutí potřebné součinnosti k uzavření Prováděcí 
smlouvy a na první místo v pořadí se tak dostanou jiné nabídky se shodnou nabídkovou 
cenou (to vše za předpokladu, že po vyloučení Vybraného zhotovitele Objednatel nezruší 
předmětný minitendr). V ostatních případech zůstává nabídkám se shodnou nabídkovou 
cenou sdílené pořadí. K losování budou přizváni vždy ti Zhotovitelé, kteří v daném minitendru 
podali nabídku se shodnou nabídkovou cenou a o jejichž pořadí se losuje.

3.11. Objednatel je oprávněn stanovit v minitendru nejvýše přípustnou jednotkovou nabídkovou 
cenu za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC). Pokud Zhotovitel uvede v nabídce podané 
v minitendru jednotkovou cenu (JC) vyšší, než je Objednatelem stanovená nejvyšší přípustná 
hodnota, bude z účasti v minitendru vyloučen.

Pokud Zhotovitel uvede v nabídce v minitendru jednotkovou cenu za 1 m3 zpracovaného 
dřeva (JC) vyšší, než je hodnota uvedená pro daného Zhotovitele v příloze č. 2 této Rámcové 
dohody (příloha č. 2 - Jednotková cena JC - včlenění dle jednotlivých Zhotovitelů), bude 
takový Zhotovitel z účasti v minitendru vyloučen.

3.12. Se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v minitendru vyhodnocena jako nejvhodnější, uzavře



Objednatel Prováděcí smlouvu. V Prováděcí smlouvě budou podrobně specifikovány všechny 
obchodní a technické podmínky plnění dílčí veřejné zakázky.

3.13. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem, 
přičemž množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracovaného na základě Prováděcí smlouvy 
se může od CPM lišit (směrem nahoru i dolu). CPM stanovené ve výzvě k podání nabídky v 
minitendru však může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšeno max. o 20 
%. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, se kterým bude uzavřena Prováděcí 
smlouva, bude povinen zpracovat celé skutečné množství dříví (tj. i množství vyšší než CPM), 
a to za jednotkovou cenu (JC), kterou uvedl v nabídce podané v minitendru, resp. v Prováděcí 
smlouvě.

3.14. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to bez 
uvedení důvodu.

3.15. V případě rozporu mezi ujednáními Prováděcí smlouvy a této Rámcové dohody budou mít 
přednost příslušná ujednání Rámcové dohody s výjimkou, kdy tato Rámcová dohoda výslovně 
připouští odchylné ujednání v Prováděcí smlouvě.

3.16. Ukončením této Rámcové dohody, s případnou výjimkou dle odst. 7.6 Rámcové dohody, není 
dotčena platnost a účinnost Prováděcí smlouvy řádně uzavřené v době trvání této Rámcové 
dohody.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za plnění dílčí veřejné zakázky bude v Prováděcí smlouvě vždy stanovena v Kč bez DPH, 
přičemž bude vyčíslena jako jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC), jednotná 
(konstantní) pro celý objem dílčí veřejné zakázky. Cena za plnění dílčí veřejné zakázky 
sjednaná v konkrétní Prováděcí smlouvě bude odpovídat jednotkové nabídkové ceně 
stanovené v nabídce podané v minitendru, na jehož základě je Prováděcí smlouva uzavírána, 
tím Zhotovitelem, který byl Zadavatelem vybrán k uzavření Prováděcí smlouvy, resp. se 
kterým je Prováděcí smlouva uzavírána. Cena za plnění dílčí veřejné zakázky bude Vybranému 
zhotoviteli hrazena po řádném dokončení činností Objednatelem zadaných na základě 
Zadávacího listu, a to v rozsahu skutečně poskytnutého a zároveň dokončeného a 
Objednatelem převzatého plnění. Potvrzení o převzetí provedených činností učiní Objednatel 
na příslušném Zadávacím listu, jímž provedení předmětných činností Vybranému zhotoviteli 
zadal.

4.2. Účastníci této Rámcové dohody sjednávají, že jednotkové ceny (JC) uvedené pro jednotlivé 
Zhotovitele v příloze č. 2 této Rámcové dohody, resp. jednotkové ceny, které budou sjednány 
v jednotlivých Prováděcích smlouvách, zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s 
plněním předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, a to včetně nákladů na zřízení pracoviště. 
Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Prováděcí smlouvy oprávněn účtovat a požadovat 
na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb, resp. nákladů.

Tyto ceny, vyčíslené v Kč bez DPH, jsou cenami maximálně přípustnými, a tudíž nemohou být 
po dobu trvání Rámcové dohody, resp. při plnění dílčí veřejné zakázky, překročeny 
(navýšeny).

4.3. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění - zpracované dříví, stanovená 
jako součin objemu (m3) zpracovaného dříví a JC uvedené v příslušné Prováděcí smlouvě.

4.4. K uvedené ceně bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle 
aktuálně platných a účinných právních předpisů.

4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za práce provedené na základě Prováděcí smlouvy 
měsíčně zpětně, vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, a to v rozsahu skutečně



poskytnutého plnění. Podrobné podmínky měsíční fakturace za zpracované dříví budou 
upřesněny vždy v každé Prováděcí smlouvě v závislosti na způsobu příjmu dříví.

4.6. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených 
Zhotovitelem a řádně doručených Objednateli. Podkladem pro vystavení faktury a přílohou 
faktury bude Zadávací list podepsaný Objednatelem v části „Převzetí po dokončení prací", 
kdy Objednatel tímto podpisem stvrzuje, že těžební činnosti Zadávacím listem požadované 
(např. v uvedeném množství a druhu) byly Vybraným zhotovitelem řádně provedeny. Pokud 
činnosti nebyly provedeny řádně, a to včetně potěžebních úprav nebo nebyl řádně vyhotoven 
Číselník, není Objednatel povinen potvrdit příslušný Zadávací list ve smyslu předchozí věty; na 
Zadávacím listu bude učiněn soupis zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. 
Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není dotčeno právo Objednatele požadovat 
zaplacení smluvních pokut a požadovat náhradu škody.

4.7. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na 
jejich základě, bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) 
Objednateli.

4.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními 
předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Jednotlivé přílohy daňového dokladu (faktury) stanoví 
tato Rámcová dohoda a příslušné Prováděcí smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) 
nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto 
Rámcovou dohodou, resp. příslušnými Prováděcími smlouvami, je Objednatel oprávněn 
takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do 
prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení 
řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně 
požadovaných příloh. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či 
vykazují vady, užije se tohoto ustanovení obdobně.

4.9. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, 
Objednatel není povinen provedené práce Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není 
oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.

4.10. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den 
splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.

4.11. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen 
neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

4.12. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel 
obdrží pouze cenu za provedené práce bez DPH.

4.13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 
Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem třetí osobě, 
stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními 
stranami ujednáno jinak.

5. Odpovědnost za škodu a za vady, sankční ujednání

5.1. Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana 
neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka



vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).

5.2. Zhotovitel odpovídá za poškození pozemků, lesních porostů, škody na životním prostředí, 
zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti splněním jeho povinností dle Rámcové 
dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv.

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou až po převzetí plnění 
Objednatelem.

5.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na 
uplatnění úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi 
Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5.5. Smluvní pokuty budou pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky stanoveny vždy v Prováděcí 
smlouvě. V Prováděcí smlouvě budou stanoveny zejména sankce vůči Zhotoviteli, vyplývající 
z nesplnění dohodnutého objemu prací ve sjednaném čase, množství a kvalitě.

5.6. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Rámcovou dohodou, resp. 
Prováděcí smlouvou, lze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.

5.7. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu na základě Prováděcí smlouvy ani 
jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění 
bylo smluvní pokutou utvrzeno; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

5.8. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani 
nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž 
splnění je utvrzeno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského 
zákoníku se nepoužije.

5.9. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným zaplacením 
nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové dohody nebo od Prováděcí smlouvy. 
Odstoupením od Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy nezaniká nárok Objednatele na 
smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již Zhotoviteli vznikla povinnost.

5.10. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze strany 
Objednatele příslušnému Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za 
Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu 
poskytnutého plnění (popř. její část).

Doba trvání Rámcové dohody

Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti této 
Rámcové dohody do 30.4.2020.

Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi účastníky Rámcové dohody.

Tato Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7. Ukončení platnosti Rámcové dohody, výpověď Rámcové dohody

7.1. Platnost a účinnost této Rámcové dohody končí:
a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody,
b) v případě, kdy se během trvání Rámcové dohody uzavřené svíce Zhotoviteli sníží 

počet Zhotovitelů způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody na

6.

6.1.

6.2.

6.3.



jediného - Objednatel není vtom případě podle Zákona oprávněn na základě této 
Rámcové dohody zadávat dílčí veřejné zakázky.

c) písemnou dohodou smluvních stran.
d) výpovědí dle odst. 7.2. tohoto článku Rámcové dohody.
e) odstoupením dle odst. 7.3. a odst. 7.4. tohoto článku Rámcové dohody.

7.2. Kterákoliv ze smluvních stran, resp. kterýkoliv účastník Rámcové dohody, je oprávněn tuto 
Rámcovou dohodu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 
4 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Pokud Rámcovou dohodu vypovídá některý ze Zhotovitelů, postačí, když výpověď doručí 
pouze Objednateli. Objednatel je oprávněn Rámcovou dohodu vypovědět i pouze ve vztahu 
k některému či některým Zhotovitelům.

7.3. Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit 
za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy (zejména Občanským 
zákoníkem).

7.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě, že vůči 
majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo insolvenční návrh bude zamítnut 
pro nedostatek majetku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či Zhotovitel vstoupí do 
likvidace.

7.5. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu ktomu 
Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Odstoupení od 
Rámcové dohody musí být písemné. Pokud od Rámcové dohody odstupuje některý ze 
Zhotovitelů, postačí, když odstoupení doručí pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové 
dohody se nedotýká nároku Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové 
dohody, resp. Prováděcích smluv, ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku 
z prodlení.

7.6. Předčasné ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té doby 
nesplněných Prováděcích smluv, uzavřených za trvání této Rámcové dohody, nebude-li se 
důvod předčasného ukončení týkat rovněž takovéto Prováděcí smlouvy. Práva a povinnosti 
z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran, 
uvedenými v této Rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení.

7.7. Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s odstoupením od této Rámcové dohody, resp. 
Prováděcích smluv, si nebudou povinny vracet plnění, které si vzájemně poskytly na základě 
již řádně splněných Prováděcích smluv.

8. Criminal Compliance doložka
Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková 
jednání

8.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Rámcové 
dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Rámcové dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.

8.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 
(včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle



platných právních předpisů.

8.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, 
s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména 
Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně 
všech příloh, čímž se Objednatel vymezuje proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému 
jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění 
tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění 
Rámcové dohody nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost 
druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných 
dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody 
je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být 
prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

9.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou 
rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.

9.3. Zhotovitelé berou na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými 
povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a 
dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně Rámcové 
dohody a případně též včetně Prováděcích smluv. Dále smluvní strany berou na vědomí 
povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.4. Nedílnou součástí této Rámcové dohody je příloha č. 1 - Organizační mapa, příloha č.2, 
specifikující jednotkovou cenu za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedenou v nabídkách 
Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení, příloha č. 3 - Přepočtové koeficienty a 
měření dříví v hřáních a příloha č. 4 - Vzor Zadávacího listu.

9.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím 
počtu účastníků této Rámcové dohody + 1 vyhotovení. Každý ze Zhotovitelů obdrží jedno 
vyhotovení, Objednatel dvě vyhotovení.

9.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují 
se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné 
vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Příloha č.l - Organizační mapa

2. Příloha č. 2 - Jednotková cena JC - v členění dle jednotlivých Zhotovitelů

3. Příloha č. 3 - Příjem dříví

4. Příloha č. 4 - Vzor Zadávacího listu



Za Objednatele 

V Hradci Králové dne ■=05" 2019

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 1 4 ‘05- 2019

'v
,

1



Plná moc

Zmocněnec: Milan Buržak,

a

Zmocnitel: Lenka Buržaková, 

Zmocnitel- Lenka Buržaková, touto plnou mocí zmocňuje zmocňěnce- 
Milana Buržaka
k podpisu všech dokumentů ve věci: Výroba dříví harvestorovou 
technologií(rámcová dohoda).

V Potštáte dne 14.5.2019

Zmocnitel: Lenka Buržaková Zmocněnec:Milan Buržak



Za Objednatele 

V Hradci Králové dne -ik - mm

správní ředitel 
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 3
V i/fč7' dne 'Ů i - aí#*

je na e spo e nos
EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.

1



Za Objednatele 

V Hradci Králov' 1 2 4 -05- 2011

správní ředitel
Lesy České rep

Za Zhotovitele 4

Ve Staré Vsi dne 14.05.201Q

jednatel

KATR s.r.o.

l



Za Objednatele 

V Hradci Králové daye -05- 201

Lesy Če

Za Zhot
V HOi

Jiří Hasler 

jednatel

SOLITÉRA spol. s r.o.

1



Za Objednatele 

V Hr - -

sprá
Lesy 

Za Z

PETRA spol. s r.o.

1



Za Objednatele 

V Hradci Králové dnne 35- 2019

správní ředitel 
Lesy České repu

Za Zhotovitele 7 

V

Jaroslav Jára

1



Za Objednatele ^ L 2019

správní ředitel
Lesy České republiky, s. 

Za Zhotovitele 8
V Plané, dne 13.5.2019 

,

I

jednat p

Lesní společnost Přimda, s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králo  2 4 '05* 2011

r"

správní ředitel
Lesy České republiky, 

Za Zhotovitele 9
V dne

Josef Kaiser
jednatel společnosti
Kaiser s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 ^019

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 10
V 

Jednatel

Hubertova lesní, s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne ^ ^

správní ředitel 
Lesy České republiky, s

Za Zhoto ^
V Hradci 2019

Předseda představenstva 

LDF Rožnov a.s.

1



Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)

Za Objednatele 

V Hradci Králové dn

a

správní ředitel
Lesy České republiky, s.

Za Zhotovitele 12 

Ve Frýdku-Místku dne 20.5.2019

________________

Člen představenstva

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

1



Za Objednatele

V Hradci Králové dne n i, -fft- ?fi1Q

------------------------ --------------------

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p

Za Zhotovitele 13

V Citově dne 22.5.2019

Jednatel
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 ^ ^

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 14

V Luboměři pod Strážnou dne 12.5.2019

■

jednatel

LESMARKA s.r.o.

1



Za Objednatele 

V Hradci Králové dne 2 4 -05- 2019

Lesy České republiky, 

Za Zhotovitele 15

V Protivanově, dne 13. 05. 2019

_

Jednatel společnosti 

Dřevo - Málek, s.r.o.



Za Objednatel
¥ Hradci Králo ^"^ 4 “05- 2011

 
správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.
Za Zhotovitele 16

ÍZ - ' ‘

1



Za Objednatele 

V Hradci Králové dn,
2 4 -05- 201

správní ředitel 
Lesy České republiky/s.p.

Za Zhotovitele 17 

Samostatný referent provozu (na základě plné moci) 

LST a.s.

1



LST a.s.
Trhanov 48 
345 33 Trhanov 
Czech Republic 
.IČ:60708805 

DIČ: CZ60706805

PEFC’
PEF 0/06-34-0056

Plná moc

Zmocnitel:
Název a.s.: 
Sídlo:
IČO:

LST a.s.......................................
Trhanov 48, 345 33 Trhanov. 
60706805...................................

Zastoupená: Předseda představenstva.

Ing. Václav Junek, CSc..................
7 .

Zmocněnec:

Příjmení a jméno 
Trvalé bydliště

Ing. Roztočil Václav............
.

Zmocnitel dává tímto zmocněnci plnou moc k tomu, aby jeho jménem samostatně zastupoval a podepisoval zmocnitele 
zejména při styku s následujícími institucemi a právnickými osobami:

Okresní správy sociálního zabezpečeni, - Lesy České republiky, s.p.
Úřady práce, - Okresní hygienické stanice,
Finanční úřady, - Inspektoráty bezpečnosti práce,
Celní úřady, - soudy,
Živnostenské úřady, - notářské a advokátní kanceláře,
Okresní a městské úřady, - jiné správní a ostatní úřady,
Katastrální úřady, - leasingové společnosti,
České dráhy s.o. - obchodní partneři a ostatní třetí osoby.

Tato plná moc neopravňuje zmocněnce samostatně podepisovat zmocnitele při následujících úkonech:
poskytování nebo přijímání úvěru, půjčky, vkladu tichého společníka a zajištění pohledávek, 
nabývání a zcizování nemovitého majetku,
nabývání a zcizování cenných papírů a jejich derivátů s výjimkou depozitních směnek, 
nabývání a zcizování majetkových účastí v jiných právnických

Právní platnost této plné moci je omezena do 31. prosince 2019, případně pře ísemným 
odvoláním.

V Praze, dne 2.1edna 2019

Zmocnění ve smyslu plné moci přijímám.
Dne: 4. ledna 2019..
Příjmení a jméno: I

podpis zmocněnce:

Telefon:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl 6. číslo vložky 862



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 115178580-121883-190122113018, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: K

Vystavil: Městys Klenci pod Čerchovem 
Pracoviště: Městys Klenci pod Čerchovem 
V Klenci pod Čerchovem dne 22.01.2019



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2/. ~05~ 2019

správní ředitel 
Lesy České republiky, s.

Za Zhotovitele 18 

V Brumově-Bylnici dne 13. května 2019

jednatel

Kloboucká lesní s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 21 * ™

správní ředitel
Lesy České republiky, 

Za Zhotovitele 19

Ve Vrbně pod Pradědem dne 13.5.2019

Pradědský lesní závod, a.s.

1



Za Objednatele 

V Hradci Králové dnne' n -05- 201

Lesy České republiky, s.p. 

Za Zhotovitele 20

V dne

Jednatel 

Lesopráce s.r.o.

1



Za Objednatele

V Hradci Králové dne ? A -Q5- 2019

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 21

V Ledči nad Sázavou dne 13.5.2019

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.

1



Za Objednatele

V Hradci Králo  7 L -ÍR- ?019

správní ředitel 
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 22
V 2á'ÍM_____ dne 5 - Í0{@f

GAJ Zaklad Uslug Lesných Krzysztof Sober

1



Za Objednatele

V Hradci Králové dn© 2 4 "05" 261

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p

Za Zhotovitele 23

V Klatovy dne 10.05.2019

t

1



Název zakázky: 
Evidenční číslo: 
Zadavatel:

Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)
Z2018-044692//099/2019/218
Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451

Za Objednatele
V Hradci Králové dne i k^$rT 2019

správní ředitel 
Lesy České republiky, s.p. 

Za Zhotovitele 24 

Ve Stříbře dne 11.5.2019

Jednatel
ARBOLES, s.r.o. 
IČO: 28045301

96

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne  2 4 '05" 2019

správní ředitel
Lesy České republ

Za Zhotovitele 25
V í

/

Jednatel
HAJICEK, s. r. o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové d 2 4

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 26

V Košťálově dne 13.05.2019 .

--------------------------
\

(jednatel společnosti)

DrLes s.r.o.

1



Za Objednatele

V Hradci Králové 7 L -ífi- 7MQ

____________

správní ředitel
Lesy České republiky,

Za Zhotovitele TI 

V dne

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne ^ ®

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 28

V t'-iř J dne

Harvestory s.r.o.



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 “05- 2019

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 29
V Solné Lhotě dne 13.5.2019

jednatel
Hanko CZ s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne /

-

/7 

správní ředitel
Lesy České republiky, 

Za Zhotovitele 30
V O vě dn 14 5 2019

místopředseda představenstva
Opavská lesní a.s.

1



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 2 4 -05- 2011

správní ředitel
Lesy České republiky, . .

Za Zhotovitele 31 
V j/__________ dne

Ladislav Bureš



Za Objednatele „„„
V Hradci Králové dne ? ^ /0b'

...................................................
/

/ 
správní ředitel
Lesy České republiky, s.p

Za Zhotovitele 32
V • dne 4J'j K ■;> j ý C]

Michal Pevný





GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

Firma Triumfa Energo s. r. o., Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň, zapsaná u Krajského soudu
v Plzni pod značkou C 7185

zastoupená

jednatelem p. Františkem Prokopem, 

zmocňuje

Ing. Miloslava Brotánka, 
. 

k zastupování firmy Triumfa Energo s. r. o. v plném rozsahu:
- ve všech otázkách spojených s realizací smluvních vztahů lesnických zakázek na 

Krajském ředitelství LČR v Plzni, věetně podepisování veškerých smluv, dodatků a 
dalších dokumentů,

- k provozním jednáním na KŘ LČR v Plzni a rovněž na všech podřízených lesních 
správách,

- k veškerým jednáním spojených s aukcemi dřeva a DNS (dynamický nákupní systém),
věetně podepisování smluv a směnek. ,

V Plzni dne 21. února 2018



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 *05" 2019

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 34

V Dolním Rychnově dne 13.5.2019

jednatel

Silva & Equi s.r.o.



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 ^

správní ředitel
Lesy České republiky, 

Za Zhotovitele 35

V dne

a 

Jihozápadní dřevařská a.s.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 2019

správní ředitel
Lesy České republiky, . .

Za Zhotovitele 36
V dne ^ 15

jednatel /

RM FOREST lesní společnost s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 1 t *K‘ 2019

správní ředitel
Lesy České republiky, s

Za Zhotovitele 37

V Hovězí dne 14.5.201

In

jednatel

PERPERUNA ECO s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne X ^ ^

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 38

V dne

PROGLES Lesní technika s.r.o.

1



Za Objednatele 

V Hradci Králové dne

 

správní ředitel
Lesy České republiky,

Za Zhotovitele 39 

V Plzni dne 13.5.

Jednatel

JOMAFOREST s.r.o.



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 7 4 2019

J

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 40 ^ ^ ^

V Hradci Králové dne

jednatel 

EGREGA s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 2019

/4Ž-------
-------------------------------- -------
J  

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p

Za Zhotovitele 41

V Mrtníku dne 20. 5. 2019

jednatel

Marles s.r.o.

1



Za Objednatele 
V Hradci Králové dne 2 ^ 35" 2019

správní ředitel 
Lesy České republiky, s.p. 

Za Zhotovitele 42

J

1



Za Objednatele

V Hradci Králové dne 2 k *05" 2019

správní ředitel
Lesy České republik -

Za Zhotovitele 43

předseda představenstva člen představenstva

UNILES, a.s.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne ^ ^

správní ředitel
Lesy České republiky, s.

Za Zhotovitele 44

Ve Velkých Losinách dne 13. května 2019.

jednatelka

WINART s.r.o.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 7 L -05" 20,19

----------------------------------

správní ředitel
Lesy České republiky, s.

Za Zhotovitele 45

Ve Vimperku dne 21.5.2019

jednatel

Kopf Václav & Jiří, s.r.o.

1



Za Objednatele 

V Hradci Králové dne
2 í -05- 2019

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 46 
V Ústí nad Labem 019

Předseda předštavenátva 

JACER - CZ, a.s.

1



Za Objednatele
V Hradci Králové dne 4 ^ 4 J5> 201

 

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 47

05.2019

1



Za Objednatele 

V Hradci Králové dn

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 48 

V dne

R. Hlavica s.r.o.

P

. . .

i



Za Objednatele
V Hradci Králové dne £| ~0j  2013

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 49
dne /f Á.nm

-

---------------------------------------e-mal(: pobls.J@centrum.ez------
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Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 1 HOLZ CZs.r.o. 500,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králové dne

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 1
Vtí/hfU______ dne

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 2 Kovářovská lesní s.r.o. 550,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 k ~05~ 2010

Lesy České republiky, s.p. 

Za Zhotovitele 2 

V Kovářově dne

jednatel společnosti 
Kovářovská lesní s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 3 EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o. 700,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
wu . . n “05- 2011V Hradci Králové dne

 /

správní ředitel

Lesy České republiky, 

Za Zhotovitele 3
V dne o?Aíč/fč*

Jednatel společnosti

EKOLES HAJŠMAN KAREL spol. s r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 4 KATR s.r.o. 700,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 ~05~ 2013

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 4

Ve Staré Vsi dne 14.05.2019

jednatel 

KATR s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 5 SOLITÉRA spol. s r.o. 700,-

Podpisy smluvních stran

2a Objednatele m

V Hradci Králové dne

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 5
V iiú/ZO iZiC/éjJ (Jng 4S,.S~.2 a-in

jednatel

SOLITÉRA spol. s r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 6 PETRA spol. s r.o. 700,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 2019

Lesy České republ

Za Zhotovitele 6 

V_____  dne

Jednatel

PETRA spol. s r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 7 Jaroslav Jára 750,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 7 L -Ob- 2013

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 7

V dne -

Jaroslav Jára

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 8 Lesní společnost Přimda, s.r.o. 750,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králové dne
1 4 -05- 2013

správní ředitel

Lesy České repu

Za Zhotovitele 8 

V Plané dne 13.5.2019
L

t

jednaWspolečnosti 

Lesní společnost Přimda, s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 9 Kaiser s.r.o. 760,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 i 2011

.

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p

Za Zhotovitele 9 

V dne

jednatel společnosti 

Kaiser s.r.o.

 

2 

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 10 Hubertova lesní, s.r.o. 790,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne ^ ^ ®

.

správní ředitel

Lesy České republiky, s. .

Za Zhotovitele 10

V dne

Jednatel

Hubertova lesní, s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 11 LDF Rožnov a.s. 795,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králové dne 2 4 -05- 2011

J

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 11
V Hradci najMv dne 1)5.5.2019

Předseda představenstva 

LDF Rožnov a.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody „Výroba dříví harvestorovou technologií"-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 12 Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 800,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne ? I, -fft- 7019

J

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 12 

Ve Frýdku-Místku dne 20.5.2019

Člen představenstva

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 13 CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o. 800,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 2 4 "05' 2018

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 13

V Citově dne 22.5

Jednatel

CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena žalm3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 14 LESMARKA s.r.o. 800,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele ^ .(g. 2019
V Hradci Králové dne___________

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 14

V Luboměři pod Strážnou dne 12.5.2019

jednatel 

LESMARKA s.r.o.

L

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 15 Dřevo - Málek, s.r.o. 850,-

Podpisy smluvních stran 

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 ~05~ 2019

Lesy České republiky

Za Zhotovitele 15

V Protivanově, dne 13. 05. 2019

/

Jednatel společnosti 

Dřevo - Málek, s.r.o.



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 16 UAB „VISI MIŠKAI" 850; =

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 2 k ~P3~ 2019

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 16 
V í J dne, V - '

(

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 17 LSTa.s. 870,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
x/u . . . 2 4 -05- 201V Hradci Králové dne

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 17 

V Trhanově dne 14.5.2019

Samostatný referent provozu (na základě plné moci) 

LSTa.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 18 Kloboucká lesní s.r.o. 870,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 t * »

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 18

V Brumově-Bylnici dne 13. května 2019

jednatel

Kloboucká lesní s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 19 Pradědský lesní závod, a.s. 880,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 ~05- 2018

správní ředitel

Lesy České republiky, s. .

Za Zhotovitele 19

Ve Vrbně pod Pradědem dne 13.5.2019

předseda představenstva 

Pradědský lesní závod, a.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 20 Lesopráce s.r.o. 900,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 *05- 2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 20
V řJČAl/tíB/ý dne ý3 A-í/'f£7

L

jednatel

Lesopráce s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 21 Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. 900,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 "K* 2011

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 21

V Ledči nad Sázavou dne 13.5.2019

Statutární ředitel

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 22 GAJ Zaklad Uslug Lesných Krzysztof Sober 900,-

Podpisy smluvních stran



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 23 David Heidlberger 990,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králové dne 2 k -05” 201

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 23 

V Klatovy dne 10.05.2019

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Název zakázky: 
Evidenční číslo: 
Zadavatel:

Výroba dříví harvestorovou technologií (rámcová dohoda)
Z2018-044692//099/2019/218
Lesy České republiky, s.p., IČO: 42196451

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena žalm3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 24 ARBOLES, s.r.o. 999,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 “05” 201

----------

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 24

Ve Stříbře dne 11.5.2019

jednatel

ARBOLES, s.r.o.

IČO:28045301

i

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 25 HAJICEK, s. r. o. 999,-

Podpisy smluvních stran 

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 ~05~ 20i9

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p. 

Za Zhotovitele 25 

V ~ dne

HAJICEK, s. r. o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 26 DrLes s.r.o. 1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne ^ * ~^3~ ^

.

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 26 

V Košťálově dne 13.05.2019

Jednatel společnosti 

DrLes s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 27 Václav Nosek 1000,-

Podpisy smluvních stran 

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 ~K~ 2019

'

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 27

V ___ dne_ .

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 28 Harvestory s.r.o. 1000,-

Podpisy smluvních stran



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 29 Hanko CZ s.r.o. 1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králové dne Ik

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 29 

V Solné Lhotě dne 13.5.2019

jednatel 

Hanko CZ s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 30 Opavská lesní a.s. 1000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 2 h '05' 2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 30 

V Opavě dne 14. 5. 2019

místopředseda představenstva 

Opavská lesní a.s._____________

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů 
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 31 Ladislav Bureš 1000,-

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých 
Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je 
specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel

32

Michal Pevný 1000,-

Podpisy smluvních stran 

Za Objednatele
w u . . „ .. . , n -05- 2019V Hradci Králové dne ___________

správní ředitel
Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 32
V(jne Xj j . X/J

Michal Pevný__________________ / _______



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 33 Triumfa Energo s.r.o. 1050,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 k

-^

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 33

V Nýrsku dne 13.5.2019

Vedoucí výroby

Triumfa Energo s.r.o.



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 34 Silva & Equi s.r.o. 1111,-

Podpisy smluvních stran



Příloha č. 2 Rámcová dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 35 Jihozápadní dřevařská a.s. 1200,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 
V Hradci Králové dne 1 ^

J

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p

Za Zhotovitele 35 

V dne

Předseda představenstva Člen představenstva 

Jihozápadní dřevařská a.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 36 RM FOREST lesní společnost s.r.o. 1200,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králové dne
t k -05- 2019

Lesy České republiky, s.

Za Zhotovitele 36 

V___________ _dne

jednatel

RM FOREST lesní společnost s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 37 PERPERUNA ECO s.r.o. 1500,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 k 'K~ ^019

Lesy České republiky,

Za Zhotovitele 37 

PERPERUNA ECO s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 38 PROGLES Lesní technika s.r.o. 1500,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králové dne 2 4 -05" 201

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p. 

Za Zhotovitele 38 

V____________ dne

e na e

PROGLES Lesní technika s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 39 JOMAFOREST s.r.o. 1500,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové d

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 39 

V Plzni dne 13.5.20

Jednatel

JOMAFOREST s.r.o.



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 40 EGREGA s.r.o. 1600,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne

správní ředitel

Lesy České republiky,

1 i -05- 201

----T^

/

s.p.

Za Zhotovitele 40

V 

. , . /jednatel /

EGREGA s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 41 Marles s.r.o. 1700,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele

V Hradci Králové dne 2 4 "95* 2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 41

V Mrtníku dne 20. 5. 2019

jednatel

Marles s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 42 Jiří Pavelčík 1800,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 h '05* 2019

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 42
V hOt.CK. 1? dne yl~í • ■ ■ 

Jiří Pavelčík

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 

zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 43 UNILES, a.s. 1800,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 k '05' 201

Lesy České repub

Za Zhotovitele 43 

V Rumburku dne 13. května 2019

I

předseda představenstva člen představenstva

UNILES, a.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 

zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 44 WINART s.r.o. 1999,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele „„
? t -05- 2019

V Hradci Králové dne

správní ředitel .
Lesy České republiky, s.p.

Ve Velkých Losinách dne 13. května 2019.

D
I 62

jednatelka

WINART s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 

zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 45 Kopf Václav & Jiří, s.r.o. 2000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 k ^

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 45 

Ve Vimperku dne 21.5.2019

jednatel

Kopf Václav & Jiří, s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 
zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 46 JACER - CZ, a.s. 2000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele
V Hradci Králové dne 2 4 "05* 2019

/

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 46 

V Ústí nad Labem dne 14.5.2019

Předseda představenstva 

JACER-CZ, a.s.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody-Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 

zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 47 Jindřich Morong 3000,-

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 

zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 48 R. Hlavica s.r.o. 3000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele 

V Hradci Králov
2 4 -05- 201

a 

správní ředitel 

Lesy České republiky, s.p

Za Zhotovitele 48
/

V dne

jednatel 

R. Hlavica s.r.o.

2



Příloha č. 2 Rámcové dohody - Jednotková cena JC

Jednotková cena za 1 m3 zpracovaného dřeva (JC) uvedená v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů
předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je specifikována samostatně):

Označení Název Jednotková cena za 1 m3 

zpracovaného dřeva JC 
(Kč bez DPH/m3)

Zhotovitel 49 Jaroslav Póbiš 5000,-

Podpisy smluvních stran

Za Objednatele % ; .55. m

V Hradci Králové dne

Lesy České republiky, s.p.

Za Zhotovitele 49 
V - L . ■ dne

---------------—--------
Jaroslav Póbiš 
------------------- ---------



Příloha č. 3 rámcové dohody - Příjem dříví

1) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií

a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat z měřícího 
zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. porovnáním 
výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací na daném 
revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. Do průměrné 
hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních činností nebo 
Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině bude 
započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého 
harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 předmýtní těžby 
nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být 
zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější zastoupení 
a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou borkou). 
Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které nejsou 
podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem 
dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, nebo 
výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

2) Příjem dříví na OM

lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu bude v takovém případě uvedeno: 
„Příjem OM - v hřáních"). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví na Číselník. Hráně 
musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni mohou být uloženy pouze výřezy 
o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není 
přípustné uložení dříví zvíce porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je stakovým postupem 
vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle
Borovice, Modřín, Douglaska

0,64
0,61



Příloha č. 3 rámcové dohody - Příjem dříví

0,54 
0,45

Listnaté 
Těžební zbytky

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.



Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: 

SÚJ:

Revír:

Porostní skupina

Plocha porostní v ha: _________________________  Plocha těžebního zásahu v ha:

Druh těžby: _________________________  m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení-Těžebního zásahu: __________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________________

Technologie přibližování: _______________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _____________________________Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: _____________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne:

Dne:

Za SP předal

* nehodící se škrtněte

Za Lesy ČR převzal 

Za Lesy ČR akceptoval




