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(výzva k poskytnutí plnění v rámci veřejné zakázky s názvem  

„Expertní a poradenská služba spojená s přenosem výsledků lesnického a mysliveckého výzkumu pro 

praxi v letech 2021–2025“) 

 

1. Objednatel: 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 

00020478, právní forma: organizační složka státu, kód 325 (dále jen „Objednatel“); 

tímto v souladu s článkem 5 Smlouvy na zajištění služeb přenosu výsledků lesnického a zemědělského 

výzkumu uzavřené pod číslem 440-2021-16222 dne 29. 6. 2021 (dále jen „Smlouva“), objednává u:  

2. Poskytovatele:  

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště, IČO: 

00020702 (dále jen „Poskytovatel“), 

v rámci předmětu plnění, který je specifikovaný ve Smlouvě a který spočívá v poskytování služeb 

expertní, poradenské a informační činnosti pro Objednatele 

3. následující plnění: 

a) vymezení objednávané Služby či jejího výstupu: Organizační zajištění akcí, školení, tematických 

odborných seminářů a exkurzí, přednášková činnost, příprava podkladů 

b) vymezení rozsahu objednávané Služby či jejího výstupu a případný popis způsobu jejího poskytnutí, 

v souladu s jednotkami v příloze č. 5: celkem 2 dny 

Organizační zajištění seminářů: 

• Obnova lesa po kůrovcové kalamitě z pohledu lesnického výzkumu, 9. 9. 2021, Mílovy 

• Lesnické a myslivecké výzkumné projekty v roce 2021 – představení odborné veřejnosti a 

vlastníkům lesů, 23. 9. 2021, VÚLHM Strnady 

c) doba poskytování Služby či dodání jejího výstupu, resp. lhůta, ve které je Poskytovatel povinen 

zahájit poskytování služby: 9. 9. a 23. 9. 2021 

d) místo poskytování Služby či dodání jejího výstupu:  

1. seminář – Orea resort Devět skal, obec Mílovy (okr. Žďár n. S.);  

2. seminář – VÚLHM Strnady 136;  

e) další specifikace dílčího plnění:  

4. přičemž  

a) odpovědnými zástupci Objednatele pro poskytování uvedené Služby jsou Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D.; 

b) písemné potvrzení této Výzvy ve smyslu čl. 5 Smlouvy musí Poskytovatel doručit Objednateli ve 

lhůtě 3 pracovních dnů od doručení této Výzvy, a to k rukám výše uvedeného zástupce 

Objednatele. 

 



5. Pojmy použité v této Objednávce mají význam daný jim ve Smlouvě. 

 

 

 

 

 

V Praze dne __.__.______ ............................................................................... 

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. 

ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního 
hospodářství 
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