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DODATEK Č. 4  

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH 

ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2023 

Číselný kód části veřejné zakázky: 228682 

Název části veřejné zakázky: Dyleň ze dne 20.12.2018 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy,  

na základě Pověření ze dne 21.12.2020   

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

                    číslo účtu: 26300511/0100 

ID schránky: e8jcfsn 

(dále jako „Lesy ČR“) na straně jedné 
 

a 

 

SOLITERA spol. s r.o. 

se sídlem Palackého nám. 77, 268 01 Hořovice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5438 

IČO: 43762751, DIČ: CZ 43762751 

zastoupená Jiřím Haslerem, jednatelem 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

            číslo účtu: 237243131/0100 

ID schránky: nx43ajk 

(dále jako „Smluvní partner“) na straně druhé 

 

(Lesy ČR a Smluvní partner dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o provádění 

komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023, číselný kód 

části veřejné zakázky 228682  název části veřejné zakázky Dyleň, uzavřené dne 20.12.2018 

  

(dále jen „dodatek“):  
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I. Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku jsou nové ceny pěstebních činností specifikované v příloze č. 1 – Ceník, 

která tvoří jeho nedílnou součást. 

 

II. Criminal compliance doložka 

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 i 

při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.  

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 trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání 

proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 

předpisů.  

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, 

s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli 

protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového 

jednání. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. 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 platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek 

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), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. 

2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ust. §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je vyhotoven v počtu 5 stejnopisů, z 

nichž Lesy ČR obdrží 3 a Smluvní partner 2 stejnopisy. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

Příloha č. 1 – Ceník 

 

http://www.lesycr.cz/
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4. 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 ……………...              V …………………….….…. , dne ………… 

 

Za Lesy ČR:        Za Smluvního partnera: 

 

 

 

 

  

 

…………………………………..……….…         …..…………………………..………………. 

              Ing. Miroslav Rozner           Jiří Hasler  

ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy                      jednatel  

          Lesy České republiky, s.p.            SOLITERA spol s r.o. 
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Příloha č. 1 – Ceník k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností 

a o prodeji dříví – od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023   

Číselný kód části veřejné zakázky: 228682                         

Název části veřejné zakázky: Dyleň 

 

 
 

 

Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)
Nabízená cena pěstebních činností (CPČ): 293 740 Kč

kód zakázky: 228997 firma: SOLITERA spol. s r. o.

název 

zakázky:
Dyleň vícepráce 2021 II IČ:

43762751

název OJ: LS Františkovy Lázně ulice: Palackého nám. 77

obec: 268 01  Hořovice

3

CK podvýkon MJ počet MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11560 Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely m3 4 000,000 62

36025 Trojnožky opakovaná instalace (bez výroby) ks 70,000 390

36026 Výroba a instalace trojnožky s insekticidní sítí ks 40,000 461

Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo OJ:

název OJ:

číslo OŘ:

název OŘ:

výměra [ha]:

Celková cena (Kč): 293 740

Kontaktní osoby: 

                           

Rozsah zakázky: revíry 42 Mohelno, 44 Mír

…

Specifika zakázky:

Zakázka obsahuje realizaci opatření proti kůrovcům a asanaci kůrovcového dříví.

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO a PHO, ochranných pásem zdrojů přírodních a léčivých vod, případně omezení jinými vlastníky:

Na SUJ se nachází 4. zóna CHKO Slavkovský les, PR Mechové údolí, PP Lipovka a významné krajinné prvky,

na kterých, pokud se nacházejí u odvozních komunikací, je zakázáno skládkování dřeva. Upřesnění bude provedeno na ZL.

Pásma ochrany vodních zdrojů: rozsah PHO 1 - 3 ha; PHO 2 - 9 ha.

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 PČ:

…

11 560 – Vyvážení těžebních zbytků pro energetické účely

Vyvážení těžebních zbytků vyvážecí soupravou z lokality P (porost, plocha) na lokalitu OM (odvozní místo). 

1. Pokud zhotovitel vyváží těžební zbytky z lokality P volně ložené na ploše tak, jak napadají při těžbě dřeva,

    je zhotovitel povinen těžební zbytky z plochy odstranit způsobem, který maximálně využije možnosti mechanizované technologie. 

    Na lokalitě OM budou těžební zbytky uloženy rovnoměrně do hráně a v maximální míře oddenky větví směrem k odvozní cestě.

2. Pokud zhotovitel vyváží těžební zbytky z lokality P těžební zbytky snesené do hromad nebo valů na ploše,

    je zhotovitel povinen těžební zbytky zcela odstranit tak, aby nebránily následnému zalesnění, stavbě oplocenek a ošetření kultur. 

3. Těžební zbytky musí být vyskládány u účelové komunikace, LDS nebo silnice tak, aby bylo možné pomocí mechanizace

   (např. mechanická ruka na nákladním vozidle) realizovat jejich nakládku na přistavené vyvážecí nebo mobilní štěpkovací zařízení .

4. V připravené dřevní hmotě na OM se nesmí vyskytovat cizí prvky (např. kovové předměty, plasty, kameny, hlína apod.). 

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít celou hromadu těžebních zbytků nebo její část, 

    která podle zběžné pohledové kontroly obsahuje patrný výskyt cizích prvků (viz bod 4).

…

228997

Dyleň vícepráce 2021 II

228

LS Františkovy Lázně

západní Čechy

945
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Za Lesy ČR:        Za Smluvního partnera: 

 

 

 

  

 

…………………………………..……….…         …..…………………………..………………. 

              Ing. Miroslav Rozner           Jiří Hasler  

ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy                      jednatel  

          Lesy České republiky, s.p.            SOLITERA spol s r.o. 

 

Příjem vyvezených těžebních zbytků je proveden na základě zadávacího listu, kterým byl zadán objem těžebních zbytků k vyvezení v m3, 

přičemž platí, že z 1 m3 těžby napadne 1 m3 těžebních zbytků. 

Objem těžebních zbytků, které nebudou z porostu nebo lokality po ukončení prací vyvezeny a zůstanou na ploše, bude odpovídat 

rozdílu mezi objemem těžby v m3 a zadaným objemem těžebních zbytků k vyvezení v m3.

Pokud nebude při vyvážení těžebních zbytků maximálně využito možností mechanizované technologie, je oprávněn objednatel tuto práci nepřevzít nebo 

objem přejímané práce snížit oproti zadanému množství podle objemu těžebních zbytků, které zůstanou na ploše. 

Rozhodnutí o výběru z těchto možností závisí výlučně na objednateli.

…

36026 - výroba trojnožky z 3 latí o průřezu 6 x 4 cm, délky 2 m, ustřihnutí a připevnění sítě Storanet lichoběžníkového tvaru (spodní základna 100 cm, 

výška 100 cm, horní základna 30 cm), latě budou v horní části pevně spojeny a trojnožka bude připevněna k zemi proti převrácení větrem. Další viz. obrazová

příloha. Síť dodá smluvní partner, feromon dodávají  LČR. Dodavatel provede instalaci zařízení na stanovené místo v JPRL, včetně vyvěšení feromonu.

…

36025 - opakovaná instalace trojnožky (bez výroby), použití kostry trojnožky z předchozí sezony, osazení novou sítí Storanet 

(rozměry viz. výk/podvýk. 36026). Latě budou v horní části pevně spojeny a trojnožka bude připevněna k zemi proti převrácení větrem.

Síť dodá smluvní partner, feromon dodávají  LČR. Dodavatel provede instalaci zařízení na stanovené místo v JPRL, včetně vyvěšení feromonu.

…




