
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O

PRODEJI DŘÍVÍ - od i. 1. 2019 do 31.12.2023
Číselný kód části veřejné zakázky: 223018

Název části veřejné zakázky: Český les

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupeným na základě podpisového řádu Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem 
Krajského ředitelství Karlovy Vary
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „Lesy ČR")

a

2. Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.
se sídlem Ždírec nad Doubravou, Nádražní 66, PSČ 582 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 10951
IČ: 25264605, DIČ: CZ 25264605
zastoupená Ing. Martinem Horejšem, na základě plné moci 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka 
číslo účtu: 2061370207/2600 
ID schránky: spf4w7p

(dále jen „Smluvnípartner")

uzavírají v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 2 ke smlouvě Smlouvě o provádění komplexních 
lesnických činností a o prodeji dříví - 1. 1. 2019 do 31.12.2023, číselný kód části veřejné 
zakázky 223018, název části veřejné zakázky Český les, uzavřené dne 12.12.2018 (dále jen 
„Smlouva"):

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nové ceny pěstebních činností specifikované v příloze č. 1 - 
Ceník.
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II. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy 
tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 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. Nebyla-li v 
registru smluv uveřejněna Smlouva, smluvní strany berou na vědomí, že spolu s Dodatkem 
musí být uveřejněna v registru smluv i tato Smlouva.

Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Lesy 
ČR obdrží 3 a Smluvní partner 2 stejnopisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha: 

č. 1 - Ceník

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

V Karlových Varech dne^y H2020
u

V4. ^ClilrcX dneM^t.ÁúZo

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Rozner 

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary
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Příloha č. i - Ceník k Dodatku č. 3
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ

A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1. 1. 2019 do 31.12.2023
Číselný kód části veřejné zakázky: 223018

Název části veřejné zakázky: Český les

Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (CPc):______ 472 000 KČ

kód zakázky: 223096 firma: Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o.

název
zakázky:

Doplnění cen PČ na SUJ Český les IČ:
25264605

název OJ: LS Přimda ulice: Nádražní 66

obec: Ždírec nad Doubravou

58263

CK podvýkon MJ počet MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

36026 Výroba a instalace trojnožky s insekticidni sítí ks 100,000 760

36027 Výroba a instalace odchytového zařízení s insekticidni sítí ks 100,000 760 označení CK v listu ostatní informace:

36335 Asanace kůrovcového dříví-SM-chemická - povrch hráni m3 1 000,000 143

36336 As.kúr.dř.SM-chem.po vrstvách při skládáni hráni m3 200,000 171

36347 Asanace kůr. dřiví SM - povrch hráně chemicky a zakryti netkanou textilii m3 600,000 238

Za Lesy ČR: artnera:
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Příloha č. i - Ceník k Dodatku č. 3
KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ

A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1. 1. 2019 do 31.12.2023
Číselný kód části veřejné zakázky: 223018

Název části veřejné zakázky: Český les

Ostatní informace
kód zakázky: 223096

název zakázky: Doplnění cen PČ na SUJ Český les
číslo OJ: 223

název OJ: LS Přimda
číslo KŘ: 32

název KŘ: Karlovy Vary
výměra [ha]:

Celková cena (Kč): 472 000

Kontaktní osoba: , lesní správce, te  e-mail: 

Rozsah zakázky: revíry 19; oddělení č. 432-434 ;6Ó1;6C6-609;611-631

Specifika zakázky:
Zakázka obsahuje realizací opatření proti kůrovcům a asanaci kůrovcového dříví.

Stručný rozsah a omezení ZCHU, CHKO a PHO, ochranných pásem zdrojů přírodních a léčivých vod, případné omezení jinými vlastníky:
Ňa části vymezeného území jednotky je ČHKO Český les. součástí CHO jsou maloplošná ZCHU. Tyto omezení budou upřesněna Zadávacím Itstem 

Způsob chemické asanace bude upřesněn Zadávacím listem.

Ž důvodu omezení daných certifikaci lesů PĚFČ je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použiti definováno v ostatních informacích, 

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR

V ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdojů je povoleno aplikovat pouze takové chemické přípravky na ochranu rostlin, 

jejichž použití není omezeno ve II. PHO zdrojů podzemních a povrchových vod.

Bližší definice ceníkových kódů PC:

36026 - výroba trojnožky z 3 latí o průřezu 6 x 4 cm, délky 2 m, ustřihnutí a připevnění šité Storanet rozměru 3x1 m .vyvěšení feromu a její umístění na sta

novené místo v JPRL . Feromon a sit Storanet dodají LCR. Latě budou v horní části pevné spojeny a trojnožka připevněna k zemi proti převrácení větrem.

36027 - výroba odchytového zařízení dle obrazové přílohy zadávací dokumentace "Odchytové zařízení s insekticidní sítí" 
použitý materiál: tyčovina o min. průměru 7-10 cm poskytnutá Objednatelem v okolí místa instalace, případně latě o minimálním průřezu 6 x 4 cm 
Konstrukce ve tvaru A bude 1,60-1,70 m dlouhá, výška konstrukce Í.7Ó-1.8Ó m, obě pole budou úhlopříčně zpevněny. Tyčovina nebo latě budou pevně 

spojeny a umožní vyvěšení feromonu poď horní ráhno. Maximální sklon bočních polí 60 . Rozměry konstrukce musí umožnit připevnit a vypnout insekticidní 

sít' Storanet o rozměrech 4 x 2 m na okrajích konstrukce Konstrukce bude připevněna k zemí proti převrácení větrem. Další viz. obrazová příloha.
Feromon a s"řť Storanet dodají LČŘ Dodavatel provede instalaci zařízení na stanovené místo v JPŘL včetně vyvěšeni feromonu.

36335 - aplikace schváleného insekticidniho přípravku motorovým postřikovačem po celém povrchu skládky dříví a prostřik vnitřních 
prostor hráni v množství 5 litrů na 1 m3 + smáčedlo + barvivo, postřik musí být průkazný.

36336 - aplikace schváleného insekticidniho přípravku motorovým postřikovačem po celém povrchu skládky dříví a prostřik vnitřních 

prostor hráni po vrstvách během skládání hráni v množství 5 litrů na 1 m3 ♦ smáčedlo + barvivo, postřik musí být průkazný.

36347 - aplikace schváleného insekticidniho přípravku po celém povrchu skládek dříví v množství 0,7 litru na 1 m2 povrchu skládky ♦ smáčedlo + barvivo. 

Koncentrace přípravku na horní povolené hranici. Součásti je rovněž odstranění ostrých suků a štěpin po obvodu hráně nebo skládky a úprava hráné 
nebo skládky pro přikrytí plachtou Následně zakryti netkanou textilií, kterou dodají Lesy ČR. Zatížení plachty výřezy po obvodu.

Za Lesy ČR:
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