
SMLOUVA O DÍLO č. 037/009/2019
Výzva k podání nabídek č. 426 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská,

polesí Lázně Kynžvart

Ev. č.zakázky: 9/2019/007

Smluvní strany
Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zastoupený  ředitelem Lesního závodu Kladská na základě Směrnice 
19/2015 Podpisový řád,
bankovní spojení: 

(dále jen „Objednatel44) 

na straně jedné

název/jméno a příjmení: Silva&Equi s.r.o. 
se sídlem/místem podnikání: Příčná 338, 356 04 Dolní Rychnov 
IČO: 07251521 
DIČ: CZ07251521
zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni,spisová značka C 364 72 
zastoupený: a - jednatel 
bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel")

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo
(dále též jen „smlouva44)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smlouvaje smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního 
systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve 
Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2018- 018945 (dále jen ,,DNS“) a to v kategorii 
DNS s názvem Výroba dříví na OM komplexní četou.

1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS 
zahájeného výzvou lc podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon44), odeslanou
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dne 21. 8. 2019 (dále také jen „Výzva k podání nabídek") a v souladu s nabídkou 
Zhotovitele podanou v tomto řízení.

1.3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do příslušné kategorie DNS 
uvedené v odstavci 1.1. této smlouvy

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na své 
náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za 
jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Předmět plnění
2.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provádění těžby, manipulace a přibližování dříví 

komplexní četou, tedy pomocí kombinace několika výrobních prostředků, jejichž kombinaci 
stanovuje Objednatel v odstavci 2.2. této smlouvy. Předmětem této smlouvy jsou tedy 
následující činnosti:

- těžba dříví,
- rozřezání neužitkové hmoty nehroubí1 vztahující se k těžené dřevní hmotě do 

maximálně dvoumetrových sekcí,
- druhování a manipulace,
- vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů 

a ukládání dříví do měřitelných hráni (skládek),
dále také souhrnně jen „těžební činnost" nebo „dílo".

2.2. Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po dobu platnosti této smlouvy 
činí 250 m3.

Řádek
Porost
(dílec,

oddělení)

Průměrná
přibližovací
vzdálenost

P-OM

Průměrná
přibližovací
vzdálenost
VM-OM

Průměrná 
přibližovací 
vzdálenost 

P-VM *

Převažující
dřevina

Předpokl. 
průměrná 

hmotnatost 
pro těžbu

Max.
počet
sorti
mentů

Předpokl.
množství

(m3,
hodiny)

Požadovaná 
technologie výroby

1 450B03 200 SM 0,08 6 79 JMP, potah

2 450B04 200 300 100 SM 0,11 6 60 JMP, potah, UKT

3 454C03 100 700 100 SM 0,08 6 33 JMP, potah, UKT

4 454C04 400 100 SM 0,11 6 20 JMP, potah, UKT

5 454A04a 100 600 100 SM 0,10 6 30 JMP, potah, UKT

6 454A03 100 600 100 SM 0,07 6 25 JMP, potah, UKT

7 454A04 600 100 SM,
listnáče 0,18 6 3 JMP, potah, UKT

Celkové předpokládané množství dříví a hodin (CPM) 250

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, Ceníku

2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem. 
Množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracované na základě této smlouvy se může lišit 
v každé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku) až o +/- 20 % oproti předpokládanému 
množství v m3 uvedenému v každé jednotlivé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku), které 
se má změna zpracovávaného množství dříví týkat. Celková cena díla nesmí překročit 
120 % částky uvedené v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. O změně v množství

1 Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu.
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zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré 
Objednatelem zadané množství dříví (tj. i v množství vyšším/nižším než uvedeném v článku 
2, odstavci 2.2. této smlouvy), a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 
(Ceníku) a při dodržení podmínek, resp. limitů, stanovených tímto odstavcem.

2.4. Objednatel určuje pořadí porostů, ve kterých budou činnosti vymezené touto smlouvou 
prováděny. Zhotovitel je povinen se stanoveným pořadím řídit.

3. Místo a termín plnění

3.1. Místo plnění: LZ Kladská, polesí Lázně Kynžvart
3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): do 5 dnů od předání pracoviště

Termín dokončení díla: 31.12. 2019

3.3. Časové rozložení plnění: do 30. 11. 2019 musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelem 
převzato minimálně 150 m3. Celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM). 
smlouvy.

3.4. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti uvedené 
v článku 2, odstavci 2.1. této smlouvy.

3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy, předáno 
a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.

3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v článku 8 této smlouvy.

4.

4.1.

Cena

Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující celkovou cenu díla:

Celková cena díla Kč bez DPH2 212 929,00

4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění (řádně provedené dílo) 
stanovená jako součin m3 zpracovaného (tj. i přiblíženého) dřeva a jednotkové ceny 
uvedené v příloze ě. 1 této smlouvy (Ceníku).

4.3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením celého díla, tj. po dokončení a předání 
celého díla. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo ani přiměřenou část odměny.

4.4. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla 
a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy. Změna výše celkové ceny díla je možná jen 
za podmínek stanovených touto smlouvou. Jednotkové ceny v Kč bez DPH/m3 uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné 
a nemohou být překročeny (zvýšeny).

5. Platební podmínky

5.1. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) 
vystavených Zhotovitelem a doručených Objednateli.

5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla Objednatelem. 
Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti 
stanoví v článku 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu Zhotovitel připojí lc faktuře.

2 V případě, že Zhotovitelem je neplátce DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.
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5.3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den 
provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává 
Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.

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

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

5.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními 
předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude 
obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, 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. Přílohou faktury bude předávací protokol dle článku 
8 této smlouvy. V případě, že práce nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují 
vady, užije se tohoto ustanovené obdobně.

5.7. Y případě, že těžební čimiosti (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li 
vady, Objednatel není povinen provedené práce od Zhotovitele převzít, Zhotoviteli zaplatit 
a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.

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

5.9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně 
o tomto písemně informovat Objednatele3.

5.10. Búde-li Zhotovitel ke dni 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 dílo bez DPH4.

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli všechny porosty (v této smlouvě souhrnně 
označovány rovněž jako pracoviště), a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této 
smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem na výrobním lístku, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení výrobního lístku.

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití 
mechanismů uvedených v příloze smlouvy č. 1. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve 
Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2.2. požadavky na technologické 
vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie

3 Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.
4 Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.
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nasazena, provede Zhotovitel dílo v souladu s těmito podmínkami. V případě, že Zhotovitel 
některou z těchto uvedených podmínek poruší, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu 
s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.

6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, 
případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této 
smlouvy splňují požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto 
článku smlouvy. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem 
k plnění předmětu této smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn 
postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.

6.4. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace 
technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá 
Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.

6.5. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných 
a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a s pohybem externím subjektů 
(dle norem ISO).

6.6. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle 
norem ISO).

6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich 
postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností 
probíhající práce zastavit, popř. přerušit.

6.8. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS5, 
která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného 
hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození 
LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo 
požadovat náhradu vzniklé škody.

6.9. Zhotovitel se zavazuj e:
a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům 

oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
b) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
f) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření 

poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to 
prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,

g) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce 
pracovní směny, při níž došlo k poškození,

h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů 
pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO),

|[HJIM1]

6.10. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:

5 Lesní dopravní síť.
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a) Při zpracování nahodilé těžby smějí být těženy pouze úplně vyvrácené a zlomené stromy 
a dále pak veškeré stromy vyznačené příslušným lesníkem (např. kůrovcové souše, stromy 
nahnuté, zavěšené nebo jinak překážející). Y těchto těžbách se však všechny vyznačené 
stromy musí vytěžit.

b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí6. Ostatní dříví musí 
být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do 
průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene 
a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.

c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů 
musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

6.11. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava 
narušení půdního krytu - koleje od použité mechanizace, poškození technických 
památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.

6.12. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto 
povinen veškeré činnosti upravené smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní 
prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických 
osob ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které 
vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, 
odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které 
Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel 
nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že 
činnosti upravené smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.

6.13. Zhotovitel odpovídá za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku 

České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, 
či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,

b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 
odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

c) újmu vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této Smlouvě;
d) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 

Sb., o požární ochraně.
6.14. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím Zhotovitele 

nebo za škody, za které Zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1. V případě, že Zhotovitel poruší článek 6, odst. 6.2. této smlouvy a vlastní těžbu Zhotovitel 
neprovede pouze a výhradně za použití mechanismů, uvedených v této smlouvě nebo 
neprovede dílo v souladu s požadavky na technologické vybavení Zhotovitele, zohledňující 
prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, Zhotovitel se zavazuje

6 Tj. nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu. Hroubí stromu je tvořeno hroubím kmene 
a hroubím větví.
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zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo 
Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se ji zavazuje 
zaplatit Objednateli v případě, že:

o Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (prací) v termínu sjednaném v článku 
3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,-Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení;

• Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 150 m3 CPM díla (prací) ujednaným v čl. 3. této 
smlouvy do 30. 11. 2019. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení

© Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při 
těžbě či pojíždění v porostu, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo 
k poškození. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 
a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen a za každý den prodlení 
s ošetřením stromu či kořenového náběhu;

• Zhotovitel nezajistil včasnou opravu jím poškozené oplocenky, a to nejpozději do konce 
pracovní směny, při níž k poškození došlo. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každou včas neopravenou oplocenlcu a za každý 
den prodlení s opravou poškozené oplocenky.

• Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m3 neoprávněně vytěženého dříví;

© Při přejímce dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly 
zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny 
zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 vadného zboží.

• Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.

• Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 6, odst. 6.11. této smlouvy, 
zejm. neprovedl potěžební asanaci, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS 
a lokalitu OM řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zaplatiti Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.

7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou 
a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

7.4. Smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.
7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění 

bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo 
Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno 
smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit. 
Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

7.6. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si 
smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.

8. Převzetí díla
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8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený 
Objednatelem - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství 
a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat i soupis 
zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle předcházející věty 
není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce
7.2, odrážka první.

8.2. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hřáních (na lokalitě OM). 
V případě neměřitelných hráni bude proveden měřením středových (čepových) tlouštěk 
a délek (lokalita P, OM), výjimeěně jiným, písemně dohodnutým způsobem.

8.3. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna na jednotku prostorového rozdělení lesa dle 
zadání Objednatele, a to za dřevní hmotu přiblíženou na odvozní místo při současném 
splnění ostatních ustanovení této smlouvy.

8.4. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením v hřáních nebo měřením 
středových (čepových) tlouštěk a délek bude provedena vždy jako konečná. Rozdíly vzniklé 
z přejímek dříví u subjektů odebírajících dříví od Objednatele budou vyhodnoceny při 
nejbližší inventuře jako inventurní rozdíl do normy a rozdíl nad normu a nebudou tak 
již zpětně doúčtovány.

9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to
9.1.1 do doby předání a převzetí řádně provedeného díla; nejdéle však v termínech uvedených 

v článku 3, odstavci 3.2. této smlouvy, nebo
9.1.2 do naplnění limitu 120 % z částky 212 929,00 Kč, 

podle toho, která skutečnost nastane dříve.
9.2 V případě, že Zhotovitel nezahájí provádění díla do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání 

pracoviště, smlouva šestým (6.) pracovním dnem zaniká. Pro případ zániku smlouvy dle 
tohoto odstavce smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli částku ve výši 2,5 % 
z celkové ceny díla dle článku 4., odstavci 4.1 této smlouvy. Lhůta splatnosti se za tímto 
účelem sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zaplacení této 
částky.

9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě 
jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované 
nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil, 
a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně 
Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky 
se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané 
Zhotovitelem k provedení díla nesplňují požadavky stanovené v článku 6, odstavci 6.2 této 
smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavec 7.1 této 
smlouvy tím není dotčeno.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková 
jednání

10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat
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i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
10.2. 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., trestního zákoníku, případně aby nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.

10.3. 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 LČR vymezují 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 této smlouvy 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.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení 
před obecnými soudy České republiky.

11.2 Smlouva 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) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smlouva nebude 
podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.3 Zhotovitel bere 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 této smlouvy a všech 
jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na 
vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.4 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.

11.5 Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

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

Seznam příloh:
Příloha č. 1 - Ceník
Příloha č. 2 - Příjem a evidence dříví

9

http://www.lesycr.cz


Příloha č. 3 - Sortimentace dříví
Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Za Objednatele
V Lázních Kynžvart dne \ 2 • 3 . 2 O i 3

Za Zhotovitele
V Lázních Kynžvart dne >2 3. 2c iS

ředitel Lesního závodu Kladská jednatel
Lesy České republiky, s.p. Silva&Equi s.r.o.
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CEo/tc

Ceník výroby dříví na OM
207 409

účastník:

IČO:

kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ:

Silva&Equi s.r.o.
07251521
neuvedeno

Výzva k podání nabídek č. xxx v kategorii 2 - výroba dříví na OM komp 
LZ Kladská

Vyplní OJ
Sumář množství m3

Měrná jednotka = m3

Maxima

Skupina dřevin Technologie Vzdálenost P- 
OM

Hmotnatost těženého porostu
Popis technologie

9 14 19 29 49 69 99 100
Jehličnaté 33 do 300 ' 93 57 2 Kombinovaná + JMP
Jehličnaté 33 301 -500 2 30 2 Kombinovaná +JMP
Jehličnaté 33 501 -1000 25 15 2 Kombinovaná +JMP
Jehličnaté 33 1001+ 2 2 2 Kombinovaná +JMP
Jehličnaté 22 do 300 Traktorová + JMP
Jehličnaté 22 301 -500 Traktorová + JMP
Jehličnaté 22 501 -1000 Traktorová + JMP

Listnaté 33 do 300 4 1 1 Kombinovaná +JMP
Listnaté 33 301 -500 1 3 1 Kombinovaná + JMP
Listnaté 33 501 -1000 1 1 3 Kombinovaná +JMP

lni ceník výroby dříví na OM

Měrná jednotka = Kč b«DPH^m3

Skupina dřevin Technologie Vzdálenost P 
OM

Hmotnatost těženého porostu
Popis technologie

9 14 19 29 49 69 99 100
Jehličnaté 33 do 300 904 745 549 Kombinovaná +JMP
Jehličnaté 33 301 -500 918 724 590 Kombinovaná + JMP
Jehličnaté 33 501 -1000 932 906 637 Kombinovaná + JMP
Jehličnaté 33 1001+ 950 930 681 Kombinovaná +JMP
Jehličnaté 22 do 300 Traktorová + JMP
Jehličnaté 22 301 -500 Traktorová + JMP
Jehličnaté 22 501 -1000 Traktorová + JMP

Listnaté 33 do 300 904 745 549 Kombinovaná + JMP
Listnaté 33 301 -500 918 724 570 Kombinovaná +JMP
Listnaté 33 501 -1000 932 906 637 Kombinovaná + JMP

Vyplní dodavatel
Ceník výroby dříví na OM______________________________________________________________________ Měrná jednotka = Kč btzdphřm3

Skupina dřevin Technologie Vzdálenost P 
OM

Hmotnatost těženého porostu
Popis technologie

9 14 19 29 49 69 99 100
Jehličnaté 33 do 300 904 740 545 Kombinovaná + JMP
Jehličnaté 33 301 -500 918 720 590 Kombinovaná + JMP
Jehličnaté 33 501 -1000 930 900 630 Kombinovaná +JMP
Jehličnaté 33 1001+ 950 930 681 Kombinovaná + JMP
Jehličnaté 22 do 300 Traktorová + JMP
Jehličnaté 22 301 -500 Traktorová + JMP
Jehličnaté 22 501 -1000 Traktorová + JMP

Listnaté 33 do 300 904 745 549 Kombinovaná + JMP
Listnaté 33 301 -500 918 724 570 Kombinovaná + JMP
Listnaté 33 501 -1000 932 906 637 Kombinovaná + JMP

44
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Ceník souvisejících prací s výrobou dříví na OM

Silva&Equi s.r.o.

07251521

neuvedeno

Výzva k podání nabídek č. xxx v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četo 

LZ Kladská

účastník: 

IČO: 

kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ:

5 520 Kč

vyplní dodavatel

CK podvýkon MJ počet MJ Maximální 
cena (Kč/MJ)

cena (Kč/MJ)

čištění porostů, zpřístupnění z důvodů BOZP hod 24,000 230 230

Á1

/ - C/Ž&/%
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LESVCR4K
PEFC

Státní podnik Losy ČosKé republiky, s p , zachovává nulovou toleranci k Jakémukoli nelegálnímu jednáni o dodržujo maximální transparentnost, legalitu n etiku. Součásti firemní kultury státního podniku Lesy 
České republiky, s p , jo Criminal comptiance program (viz vs-.vw.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednáni zaměstnanců a jiných osob jednajících za státní podnik Losy České republiky, s p (dále Jen 
.zaměstnanec') Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání V jakémkoli případě, kdy Je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal comptiance programem, nelze jo 
považovat za Jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s p Takové jednáni je možné oznámit a to I anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách
www Imvíi tr

PNS - Těžební činnost
2 . Výroba dřivf na QM komplexní četou

Obchodní firma/název: Silva&Equi s.r.o. kód zakázky: neuvedeno
Výzva k podáni 
nabídek č. xxx v

Sídlo/misto podnikání: Příčná 338, 35604 Dolní Rychnov název zakázky: kategorii 2 - výroba 
dříví na OM komplexní 
četou na LZ Kladská, 
polesf Lázně Kynžvart

Právní forma: PO číslo OJ: 009
IČO: 07251521 název OJ: LZ Kladská
DIČ: CZ07251521 číslo KŘ: 932

Spisová značka ve veřejném rejstříku (je-li relevantní)
C 36472 vedená u
Kraiského soudu v Plzni

název KŘ: Karlovy Vary

Bankovní spojeni: výměra [ha]: 6,28
Osoba oprávněná zastupovat účastníka zadávacího řízení: - jednatel

Telefon:
E-mail účastníka zadávacího řízení pro elektronickou komunikaci

Kontaktní osoba účastníka v zadávacím řízení:
Telefon na kontaktní osobu:

E-mail na kontaktní osobu:

nabídková cena (NCcelkem) bez DPH

212 929 Kč

cena výroby na OM 
cena souvisejících prací s výrobou dřiví na OM

207 409 Kč 
5 520 Kč
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Ostatní informace
Silva&Equi s.r.o.

07251521 

neuvedeno

Výzva k podání nabídek č. xxx v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LZ Kladská, polesí Lázně Kynžvart 

LZ Kladská

účastník: 

IČO: 

kód zakázky: 

název zakázky: 

název OJ:

SUJ + výčet oddělení
LZ Kladská, polesí Lázně Kynžvart, jedná se o následující porostní skupiny: 45ÓB03, 450B04, 454003, 454004, 454A04a, 454A03, 454A04, 

celková předpokládaná plocha zásahu je 6,28 ha 

Kontaktní osoba
administrace VZ oíf-řediteíství LZ Kladská, provozní činnost, plnění VZ: vedoucí polesí Lázně Kynžvart

Zastoupení dřevin

SD výčet dřevin ve skupině dřevin % i
SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX 98

BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

DG DG

BO BO, BOČ, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

MD MD, MDX

BK BK 1

JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU i'

DB

OR, TR

BR

OL

TP

OsL-T

OsL-M

100

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKÓ, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.
CHKO Slavkovský les, í. zóna CHKO, PHO I. a II. st, LZU kategorie 31b-ochrana minerálních a stolních íéčivých vod, četné vodoteče, příkopy, balvany 

Stručný popis technologie

Ruční zpracování NT pomocí JMP, přiblížení potahen na VM (OM) a následně UKT přiblíží nabalikovanou hmotu na OM nebo přímo z P na OM.

Jedná se především o zlomy a vývraty z posledních větrných bouřek, prakticky vše v porostech do 40 let věku, zhoršený terén, muldy, stará ležící 

hmota, zbytky po prořezávkách, pařezy, balvany, svah, kluzký terén, CHOPAV, I. a II. zóna CHKO Slavkovský les, blízkost kulturní památky 

Kynžvartský hrad

Vše bude upřesněno při prohlídkách porostů dne 2.9.2019





Příloha č. 2 - Příjem a evidence dříví

Příjem a evidence dříví

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu 

Kladská po ukončení prací v porostu (lokalitě), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil 

podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů: 

cena za 1 m3 ze článku 4. Této smlouvy

Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený 

Objednatelem - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je 

řádně provedeno.

Hmota rovnaného dříví se zjišťuje měřením v hřáních dle Doporučených pravidel pro měření a třídění 

dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a přepočítává se na m3 pomocí 

převodních koeficientů

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

SM dřevovina čep do 12 cm délky 2-3 m koef. 0,65

SM pilařské výřezy čep do 24 cm délky 2,5 - 5 m koef. 0,62

SM pilařské výřezy čep 25 cm + délky 3 - 6 m koef. 0,64

SM vláknina OSB čep do 50 cm délky 2 m koef. 0,66

SM výběr z vlákniny (KPZ) čep od 15 cm délky 4 m koef. 0,63

SM palivo čep do 90 cm délky 2 m koef. 0,64

BO pilařské výřezy čep do 24 cm délky do 3 m koef. 0,62

BO pilařské výřezy čep 25 + cm délky 4 m koef. 0,62

BO vláknina čep do 50 cm délky 2 m koef. 0,63

Listnaté

Palivo čep 7 cm + délky 2 m koef. 0,54

Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví 
v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1. 1. 2008) a Procesní směrnice 8/2019 VÝROBA A 
PRODEJ DŘÍVÍ NA LS A LZ v platné verzi.

ředitel LZ Kladská

Za Zhotovitele souhlasí 
- jednatel 

Silva&Equi s.r.o.
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Technické parametry 
Hmota je měřena v kůře.

Příloha č. 3 - sortimentace dříví

SORTIMENTACE PRO KLASICKÉ SMRKOVÉ MÚ A PÚ +40 TĚŽBY A TĚŽBY SE
ZASTOUPENÍM SMRKU

Zdravý surový kmen SM

III.A-C
čep 15 cm

slabý s.k., vláknina výřez 4 m

PK E
--------------------- 7

-4---------------------------------------------------------------------------------- + 6 m odvoz na ES

8-14 (16) m - 6 m manipulace na OM

Tento postup bude zvolen, pokud budou dimenze kmene ve 4 m menší než 40 cm.
III.A-C III.A-C slabý s.k., vláknina výřez 4 m

čep + 40 cm čep 15 cm

C PK E

4 m
4------------------------------------------ ►

/

+ 6 m odvoz na ES

8-14 (16) m - 6 m manipulace na OM

III.A-C III.A-C III.A-C slabý s.k., vláknina výřez 4 m

◄ 8-14 06) m - 6 m manipulace na OM
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Surový kmen s tvrdou hnilobou SM

D

čep + 30 cm

III.A-C

čep 15 cm

slabý s.k., vláknina výřez 4 m

D PK E 

4 m

◄---------------------------------------------------- ►

7
+6 m odvoz na ES

8-14 (16) m -6 m manipulace na OM

III.A-C možnost III.A-C slabý s.k., vláknina výřez 4 m

čelo + 65 cm III. D i čep 15 cm

+ D PK E ■*--

4 m 4 m
4---------------------------- ►

8-14 (16) m
◄---------------------------- ►

/

< 8-14 (46) ij^ ^ 8-14 (16) pi -6 m manipulace na OM

Pokud se jedním řezem (popř. dvěma u silných dimenzí) nevyzdraví, odváží se na ES jako s.k. +20 do 
manipulační linky.

Surový kmen s měkkou hnilobou SM

vláknina III.A-C slabý s.k., vláknina výřez 4 m

čep +30 cm vláknina, III. I ) ^ čep 15 cn 1

E E,D PK E "

4 m 4 m 8-14 (16) m
4------------------------- ►

--------- 7
-6 m manipulace na OM

vláknina I.A-C

čelo + 65 cm vláknina, II .D ý čep 15 cn i

+ E,D PK E

4 m 4 m 8-14 (16)m
◄--------------------------►

--------- 7
slabý s.k., vláknina výřez 4 m

- 6 m manipulace na OM

Výřez s měkkou hnilobou do průměru 10 cm nebude zařazen do vlákniny (E), ale do III. tř. jakosti D !!
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Pokud po vyzdravení dvěma 4m výřezy nedosáhneme toho, že třetí sortiment bude v kvalitě PK v c.d. , bude 
odvezen na ES jako s.k. +20 do manipulační linky.

Použití sortimentace u lanovek:
Při použití lanovkových systémů bude vyzdravování ve variantě zdravý surový kmen a surový kmen s tvrdou 
hnilobou stejné.

Ve variantě surový kmen s měkkou hnilobou bude vyříznuta kulatina s minimální délkou 8 m určená k svozu 
na SDM, pokud hniloba pokračuje, bude vyříznuta (ještě jedna kulatina vzhledem k délce kmene) a špička. 
Pokud hniloba nebude pokračovat, bude vyrobena pilařské kulatina. V případě měkké hniloby, nebude 
lanovka vyzdravovat 4m výřezy.

Značení sortimentů na čele výřezu
111 C pilařské výřezy III. třídy A-C
132 D pilařské výřezy III. třídy D
161 E výřezy V. třídy - vláknina
107 + oddenkové přesílené výřezy
116 PK pilařská kulatina v c.d.

čep 35 cm +, bez hnilob
čep 30 cm +, čelo do 65 cm, tvrdá hniloba
čep 7 cm +, čelo do 65 cm, měkká hniloba
peň 65 cm +, tvrdá a měkká hniloba
čep 15(12) cm +, délka 8-14(16) m, bez hnilob

Slabý surový kmen SM - výrobní sortiment 101
středový průměr -19 cm včetně, délka 6-16 m

Silný surový kmen SM - výrobní sortiment 101
středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m 
Tyčové výřezy - výrobní sortiment 141 
čep 5 cm+, délka 4 m.

Tyčovina jehličnatá - výrobní sortiment 141
čep 5 cm+, délka 6-15 m.

Vláknina SM/JD 2(4) m - výrobní sortiment 161
křivost do 10 cin/bm, tvrdá hniloba do 3/5 plochy čela, měkká hniloba do 2/5 plochy čela.

Skládkování bude prováděno dle těchto sortimentů:
Vláknina 4 m, špice 4 m E expedice z OM

Oddenky III.A-C, čep 35 cm+, délka 4 m C expedice z OM

Přesílené oddenky III. + V. tř., čelo +65 cm, délka 4 m + odvoz na ES

III.D čep 30 cm+, čelo do 65 cm, délka 4 m D expedice z OM

III.A-C, čep 15(12) cm, délka 8-14(16) m PK v CD PK expedice z OM

Surový kmen +20 cm na středu, 7-16 m odvoz na ES

Surový kmen -19 cm na středu, 6-16 m odvoz na ES

Tyčové výřezy 

Tyčovina jehličnatá
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Sortimentace ostatních dřevin v klasické výrobě.

Slabý surový kmen BO - výrobní sortiment 103
středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

Silný surový kmen BO - výrobní sortiment 103
středový průměr 20 cm + včetně, délka 7-16 m.

Slabý surový kmen MD - výrobní sortiment 105
středový průměr -19 cm včetně, délka 7-16 m.

Silný surový kmen MD - výrobní sortiment 105
středový průměr +20 cm včetně, délka 7-16 m.

Pilařská kulatina v celých délkách BO, MD - výrobní sortiment 113,115
čep 16 cm+, délka 10-16 m.

Přesílené výřezy BO, MD - výrobní sortiment 170
od průměru silnějšího konce 65 cm+, délka 4 m, hniloba, zbarvení, sukatost - povoleny bez omezení.

Krácené surové kmeny tvrdé, měkké listnaté, bříza - výrobní sortiment 202 (205), 206, 203
čep 7 cm+, délka 4 m, křivost 3 %, ostatní vady dřeva se povolují bez omezení.

Palivo jehličnaté (listnaté) - výrobní sortiment 181 (281, 282, 283)
čep 5 cm+, max. čelo 30 cm vady bez omezení.

Nadměrky
Pro výřezy jehličnatého i listnatého dříví jmenovité délky od 2 m náleží přídavek k délce (nadměrek) 2 % 
jmenovité délky, nad 8 m jmenovité délky náleží přídavek k délce (nadměrek) 2,5 % jmenovité délky 
s tolerancí +- 2cm-. Přídavek k délce se do délky výřezu nezapočítává. Výjimky a změny ve velikosti 
nadměrků v závislosti na konkrétním obchodním případě budou sděleny specialistou obchodu nebo těžebním 
inspektorem LZ po schválení výrobním náměstkem LZ Kladská.

Sortimentace může být průběžně měněna, upravována dle výrobních a odbytových potřeb LZ Kladská.
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SORTIMENTACE PRO VÝROBU DŘÍVÍ MĚŘENÉHO V HŘÁNÍCH

Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby
1. Čep 8-11 cm na slabém konci, přesně 2,04 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152.
2. Čep 12-15 cm na slabém konci, přesně 2,50 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16-24 cm na slabém konci, přesně 4,08 m - agregát SM/JD Planá (RF 0,62) sort. č. 111
4. Čep 25 - 54 cm na slabém konci, přesně 4,08 in - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort. č. 111,
5. Čep 55+ cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM/JD (RF 0,64) sort č. 111, REGEN
6. Čep 12-24 cm na slabém konci, přesně 2,76 m -agregát BO/MD Planá (RF 0,62) sort. č. 113 (BO),č. 115 (MD)
7. Čep 25 + cm na slabém konci, přesně 4,08 m - pilařské výřezy BO/MD (RF 0,62) sort. č.113 (BO), 

č. 115 (MD), kusy s čepem 55 + cm na slabém konci skládkovat zvlášť, REGEN

Hmota s tvrdou hnilobou
8. Čep 15+ cm na slabém konci, přesně 4,08 m - výběr z vlákniny SMjehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132 
(Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/5 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se 
nepřipouští! Hmota kvality „KPZ“, „ výmětová kulatina')., kusy s čepem 55 + cm na slabém konci 
skládkovat zvlášť, REGEN

9. Čep 8+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - vláknina OSB (RF 0,66) sort. č. 161 (SM), (RF 0,63) č. 171 
(BO, MD)
(tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, křivost do 10 cm na 

1 bm, na silnějším konci max. 50 cml).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM, JD 
aBO.

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Hmota s měkkou hnilobou

10. Čep 8+ cm na slabém konci, na silnějším konci max. 50 cm, přesně 2,04 m - vláknina DTD 
jehličnatá SM

(RF 0,63) sort č. 162 (SM)
(měkká hniloba nad 20 % plochy čela, rovné - křivost do 10 cm na 1 bm, bez kolen, boulí, štěpin, 
velkých prasklin, dutá čela se nepřipouštějí)

11. Čep 8+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo SM jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM)
(měkká a tvrdá hniloba povolena bez omezení, kolena, boide, štěpiny, velké praskliny, dutá čela se povolují).

Dřevina MD musí být uložena samostatně na zvláštní skládce, nesmí být skládkována společně se SM,JD a BO)

Hmotu nad 50 cm na silnějším konci skládkovat zvlášť.

Listnatá hmota
12. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo list. tvrdé - BK, DB, JV, JL, JR, JS, TR (RF 0,54) sort. 
č. 28]
13. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo list. měkké - OL, OS, TP, VR, LP (RF 0,54) sort. č. 282
14. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo březové - BR (RF 0,54) sort. č. 283

Jiné dřeviny
JD - stejné sortimenty jako SM DG, VJ, MD - stejné sortimenty jako BO

Délky vyráběných sortimentů budou průběžně upřesňovány dle požadavků odbytu a konkrétně 
vysoutěžených kontraktů. O případné změně délky vyráběných sortimentů bude vedoucí polesí 

d ř d ih i f l i li b h d LZ Kl d k í b ž b í k LZ

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská 

^^ ^ ^

Za Zhotovitele souhlasí 
- jednatel

Silva&Equi s.r.o.
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Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém
- revírníka (lesníka, správce toků):

112

2. Smluvní partner:
2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe,
případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě 

vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR 
k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za 

neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, 
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky 
nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění 
činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání 
nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně 
nedodržením obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví,
l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohněií kouření i. respektovat 

Lesy České republiky, s.p., LZ Kladská 

ředitel LZ Kladská 

Za Zhotovitele souhlasí 
ednatel 

Silva&Equi s.r.o.
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