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Smlouva a povolení č, ..,.,4/2022
ke sběru semenné suroviny, semen a plodů pro Lesy České republiky, s.p., 

v porostech s právem hospodařit pro Lesy České republiky, s.p,
(platí současně jako povolení k vjezdu do lesa)

dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), 

s přihlédnutím k ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

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: na základě podpisového řádu.
Lesní správa: Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky 
Odpovědná osoba: 
Telefon: 

(dále jako „Lesy ČR'') na straně jedné 

a

LESOŠKOLKY s.r.o.
se sídlem 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem 
IČO: 45534888 
DIČ: CZ45534888
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C1486 
zastoupené:
a)
Telefon:

(dále jako „sběrač'') na straně druhé

(Lesy ČR a sběrač dále též společně jako ,,smluvní strany" a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen ,»smlouva''):

I.
Předmět smlouvy

1. Sběr bude proveden v termínu od 25.10.2022 do 20.11.2022 v níže uvedených lesních 
porostech.
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2. Sběr bude proveden ze země nebo z výšek dosažitelných ze země, ručně,
3, Sběrač provádí sběr na svůj náklad a nebezpečí, odpovídá za škody způsobené jím 

vykonanou činností,
4, Za sběr ujednaného množství suroviny bude vyplacena cena dle smlouvy.
5. Před provedením sběru oznámí sběrač alespoň 3 pracovní dny předem dobu a místo sběru 

zástupci Lesů ČR - zástupci lesní správy.
6. Sběr v jiných lokalitách, než určených LS, nebude uhrazen,
7, Sběrač dodá semennou surovinu z každé uznané jednotky zvlášť na dohodnuté sběrové 

místo - Lesoškolky s.r.o. Řečanv nad Labem.
8.
Dřevina

-------- —-------------------------------------- !
Číslo uznané jednotky' Lesní porosty' 

Semenný sad
Max.výše 
sběru (kg)

DB CZ-1-2C-DB-00022-17- 1-E 202C09,
2G18A1 l,2J2B17/09a. 
219A11, 222B12

10000

II.
Cena

Pro standardní čistotu, vlhkost a kvalitu semenné suroviny dle ČSN 481211 Lesní
semenářství): cena 28 Kč/kg

Cena bude přiměřeně snížena v případě dodání nekvalitní suroviny - přítomnost nečistot,
poškozených nebo starýclrplodů a šišek, výskyt plísní, vysoká vlhkost apod,

III.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezí smluvními stranami 
právním řádem české republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. 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.

3. 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, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
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jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů,

4. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (víz vvvw.lesycr.cz). a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a 
odhalování takového jednám',

5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsanýcli 
oběma smluvními stranami,

6. Tato smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva 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 účinností dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují 
svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat. a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami,

7. Tato smlouvaje vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá 
ze smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvm před jejím podpisem přečetly, jejímu 
obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, 
skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své

Za sběrače:

Lesoškolky s.r.o.

vlastnoruční podpisy. 

Za Lesy ČR:

Lesy České republiky, s.p.
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