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Příloha č. 2 ZD 
 

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ – od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 
Číselný kód části veřejné zakázky: 217003 

Název části veřejné zakázky: Krasíkov - pěstební činnost 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „Smlouva“) 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 
1. Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 
zastoupen   Ing. , ředitelem Krajského ředitelství Plzeň 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
   číslo účtu:  

(dále jen „Lesy ČR“) 
 
a 
 

2. KHL-EKO, a.s. 
se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1944 
IČO: 26160277, DIČ: CZ26160277 
zastoupená    předsedou představenstva 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:  

(dále jen „Smluvní partner“) 
 
 

 
II. Definice některých pojmů 

 
Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto: 
 
 
„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 

Fiktivní porost je projektován jako předpoklad sumárních 
požadavků Pěstebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.   
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Pfiloha 0. 2 ZD

SMLOUVA 0 PROVApENi PESTEBNTCH CINNOSTi — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021
Ciselny kéd éésti vefejné zakézky: 217003

Nézev éésti vei‘ejné zakézky: Krasikov — péstebni éinnost

uzavfené podle zékona 0. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi
(déle jen ,,Sml0uva“)

I. Smluvni strany

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Hradec Krélové, N0V3’I Hradec Krélové, Pfemyslova 1106/19, PSC 500 08
zapsén V obchodnim rejstfiku vedeném Krajsk soudem V Hradci Krélové, oddil AXII,
vloika 540
ICC: 421 96 451, DIC: CZ42196451
zastoupen Ing. , feditelem Krajského feditelstvi Plzefi
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo fiétu:

(déle jen ,,Lesy CR“)

a

KHL—EKO, a.s.
se sidlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov
zapsané V 0bch0dnim rejstfiku vedeném Krajsk soudem V Usti nad Labem,
oddil B, Vloika 1944
100: 26160277, D10: CZ26160277
zastoupené pfedsedou pfedstavenstva
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

éislo fiétu:
(déle jen ,,Smluvnipartner“)

II. Definice nékterych p0jm1°1

Pfi Vykladu Smlouvy budou niie uvedené p0jmy vyklédény takto:

,,DPH“ je dafi z pfidané hodnoty ve smyslu zékona é. 235/2004 Sb.,
0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

,,Fiktivni porost“ je Porost, ktery neni souéésti prostorového rozdéleni lesa.
Fiktivni porost je projektovén jako pfedpoklad sumérnich
poiadavkfi Péstebnich éinnosti zévislych zejména
na povétrnostnich a klimatickych jevech, které proto nelze
pfedem umistit d0 konkrétniho Porostu.
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„Inflace“ je index (období báze prosinec 2016 = 100) vyjadřující změnu 

spotřebitelských cen zaokrouhlený na jedno desetinné místo 
matematicky odvozený z přírůstků spotřebitelských cen 
k předchozímu měsíci vyhlašovaný měsíčně Českým 
statistickým úřadem. 

 
„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 

materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku a 
při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního roku, 
nestanoví-li ZL jinak. 

 
„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které nemají 

na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou. 
 
„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 

systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene. 
 
„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka Lesů ČR. 
 
„LDS“ je lesní dopravní síť. 
 
„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-

úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden LHP. 
  
„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 Zákona 

o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy lesů pro LHC. 
LHP je nástrojem cílevědomého hospodaření v lesích, 
zpravidla v rámci decennia a vychází ze Zákona o lesích. 

 
„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR. 
 
„LVS“ je lesní vegetační stupeň. 
 
„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR. 
 
„Nabídka“ je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky s obsahovými 

náležitostmi ve smyslu ustanovení § 68 Zákona o veřejných 
zakázkách, kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce 
podal Smluvní partner.  

 
„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 

systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene. 
 
„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb lesnických činností spojených 

s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, zahrnující 
též dodávky sadebního materiálu, chemických přípravků, 
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„Nabídka“ je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky s obsahovými 

náležitostmi ve smyslu ustanovení § 68 Zákona o veřejných 
zakázkách, kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce 
podal Smluvní partner.  

 
„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 

systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene. 
 
„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb lesnických činností spojených 

s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, zahrnující 
též dodávky sadebního materiálu, chemických přípravků, 

,,Inflace“

,,Jarni zalesnéni“

,,Klest“

”Kof'enovy nébéh“

”KR“

,,LDS“

,,LHC“

,,LHP“

”LS“

,,LVS“

”LZ“

,,Nabidka“

”Obéansky zékonik“

V “,,Parez

,,Péstebni éinnosti“

je index (obdobi béze prosinec 2016 = 100) vyjadfujici zménu
spotf‘ebitelskjrch cen zaokrouhleny na jedno desetinné misto
matematicky odvozeny z pfirfistkfi spotfebitelskjlch cen
k pfedchozimu mésici vyhlaéovanjl mésiéné Ceskym
statistickym fifadem.

je zalesfiovéni provédéné prostokofennym reprodukénim
materiélem lesnich df‘evin do 31. kVétna kalendéfniho roku a
pfi zalesfiovéni V 7. a 8. LVS nebo krytokofennym
reprodukénim materiélem do 30. éervna kalendéfniho roku,
nestanovi-li ZL jinak.

je pfirozeny odpad Vétvi a zbytky po téibé di‘ivi, které nemaji
na silnéjéim konci Vétéi prfimér nei 7 cm s kfirou.

je pfechodovél éést mezi bazélni éésti kmene a kofenovym
systémem do vzdélenosti 50 cm 0d obvodu kmene.

je Krajské feditelstvi jakoito organizaéni jednotka Lesfi CR.

je lesni dopravni sit’.

je lesni hospodéfsky celek, tj. nejvyééi hospodéf‘sko-
fipravnické jednotka, pro kterou se vypracovévé jeden LHP.

je lesni hospodéfsky plain ve smyslu ustanoveni § 24 Zékona
o lesich, tj. schvélené dilo hospodéfské fipravy 1es1°1 pro LHC.
LHP je néstrojem cilevédomého hospodafeni V lesich,
zpravidla V rémci decennia a vychézi ze Zékona o lesich.

je lesni sprélva jakoito organizaéni jednotka Lesfl CR.

je lesni vegetaéni stupefi.

je lesni zévod jakoito organizaéni jednotka Lesfi CR.

je zéwazné nabidka na plnéni Vefejné zakézky s obsahovymi
néleiitostmi ve smyslu ustanoveni § 68 Zékona o vefejnjlch
zakézkéch, kterou V zadévacim fizeni k Vefejné zakézce
podal Smluvni partner.

je Zékon 0. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

je pfizemni éést stromu skofenovymi nébéhy a kof‘enovy
systém stromu, které zfistanou V zemi po pokéceni kmene.

jsou kategorii sluieb lesnickych éinnosti spojenych
sobnovou, Vychovou a ochranou lesnich porostfi,
vykonévanych dle Smlouvy nebo na jejim zékladé, zahrnujici
téi dodéwky sadebniho materiélu, chemickych pfipravkfi,
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pletiva, plachetek a dalšího materiálu nezbytného k jejich 
provádění; Pěstební činnosti jsou blíže specifikovány v čl. 
V. odst. 3 Smlouvy. Pěstební činnosti budou prováděny na 
VÚ (vymezeném území) blíže specifikovaném dokumenty dle 
čl. VII. odst. 3 Smlouvy. 

 
„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných Pěstebních 

činností ze strany Lesů ČR a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Pěstebních činností na VÚ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.    

 
„PLO“ je přírodní lesní oblast. 
 
„Projekt“ představuje označení pro roční či čtvrtletní Pěstební projekt, 

kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Pěstebních činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn na stupeň 
naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 2 (tj. „podmíněně 
naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“).  Projekt může být 
členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ projektu 
2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“).    

 
„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 

materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září do 
15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li ZL jinak.  

 
„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 

identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. Pro 
účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení konkrétní 
jednotky prostorového rozdělení lesa, tj. oddělení, porost, 
porostní skupina a etáž. 

 
„Subdodavatel“ poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského zákoníku 

nebo subdodavatel ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách. 
 
„VÚ“ je vymezené území, tj. území, na němž je Smluvní partner 

během platnosti Smlouvy povinen provádět Pěstební 
činnosti. Vymezené území je blíže specifikováno v čl. V. odst. 
1 Smlouvy.  

 
„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 

činností a pro Sumář sadebního materiálu, které určují 
předpokládaný rámcový rozsah požadovaných služeb 
Pěstebních činností a souvisejících dodávek na VÚ po dobu 
trvání Smlouvy, a je tak podkladem pro výpočet nabídkové 
ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení. Dále 
určuje některé specifikace podmínek provádění Pěstebních 
činností. 
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pletiva, plachetek a daléiho materiélu nezbytného k jejich
provédéni; Péstebni éinnosti jsou bliie specifikovény Vél.
V. odst. 3 Smlouvy. Péstebni éinnosti budou provédény na
VU (vymezeném fizemi) bliie specifikovaném dokumenty dle
(:1. VII. odst. 3 Smlouvy.

,,Péstebni projekt“ je dokument, ktery uréuje rozsah poiadovanych Péstebnich
éinnosti ze strany Lesfi CR a obsahuje specifikaci podminek
provédéni Péstebnich éinnosti na VU, zpravidla pro dobu
jednoho kalendérniho roku éi jednoho kalendérniho
étvrtleti.

,,PLO“ je prirodni lesni oblast.

,,Projek “ predstavuje oznaéeni pro roéni (ti étvrtletni Péstebni projekt,
kterym Lesy CR upresfiuji rozsah a poiadavky na Vykon
Péstebnich éinnosti oproti rozsahu a poiadavkfim uvedenym
V Sumérich; predstavuje rémec plnéni pro prisluény
kalendérni rok éi étvrtleti. Projekt mfiie byt élenén na stupefi
naléhavosti 1 (tj. ,,neodkladné naléhavjl“), 2 (tj. ,,podminéné
naléhavy“), anebo 3 (tj. ,,nena1éhaV§I“). Projekt mfiie t
élenén na typ projektu 1 (tj. ,,Projekt predany“) a typ projektu
2 (tj. ,,Projekt predany podminény“).

,,Podzimni zalesnéni“ je zalesfiovéni provédéné prostokorennym reprodukénim
materiélem lesnich drevin s vyzrélymi letorosty od 1. zéri do
15. listopadu kalendérniho roku a krytokorennjlm
reprodukénim materiélem od 1. éervence do 15. listopadu
kalendérniho roku, nestanovi-li ZL jinak.

,,Porost“ je zékladni jednotka prostorového rozdéleni lesa
identifikovatelné V terénu a zobrazené na lesnické mapé. Pro
1'16e Smlouvy se jim rozumi fiplné vymezeni konkrétni
jednotky prostorového rozdéleni lesa, tj. oddéleni, porost,
porostni skupina a etéi.

,,Subdodavatel“ poddodavatel éi pomocnik ve smyslu Obéanského zékoniku
nebo subdodavatel ve smyslu Zékona o verejnych zakézkéch.

,,VU“ je vymezené fizemi, tj. fizemi, na némi je Smluvni partner
béhem platnosti Smlouvy povinen provédét Péstebni
éinnosti. Vymezené fizemi je bliie specifikovéno V (:1. V. odst.
1 Smlouvy.

”Suméf'“ predstavuje spoleéné oznaéeni pro Sumér péstebnich
éinnosti a pro Sumér sadebniho materiélu, které uréuji
predpoklédan)? rémcovy rozsah poiadovanych sluieb
Péstebnich éinnosti a souvisejicich dodévek na VU po dobu
trVéni Smlouvy, a je tak podkladem pro Vypoéet nabidkové
ceny pro fiéely hodnoceni nabidek V zade’wacim rizeni. Déle
uréuje nékteré specifikace podminek provédéni Péstebnich
éinnosti.
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„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů a 

jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků vedlejších 
dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí Hroubí atd. 
Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy. 

 
„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Provádění 

pěstebních činností - rok 2017+. 
 
„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.  
 
„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Pěstebních 

činností, který je určen Smluvnímu partnerovi. 
 
„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 

některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
„Zákon o obchodu 
s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního 

materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a 
umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, 
a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin) ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
„Zákon o rostlinolékařské  
péči“     je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně  

 některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
„Zákon o veřejných  
zakázkách“ je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
„Zákon o státním 
 podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
 
„Zákon o ochraně přírody  
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„Zákon o ochraně přírody  

,,Tezebn1 zbyt “

,,Vei"ejné zakézka“

,,Vodni zékon“

”Zadévaci dokumentace“

”Zadévaci list“

”Zeikon 0 lesic “

”Zeikon 0 myslivosti“

”Zeikon 0 obchodu
s reprodukénim
materiélem lesnich df'evin“

”Zeikon o rostlinolékaf'ské
pééi“

”Zeikon 0 vef'ejnjrch
zakézkéch“

”Zeikon 0 stétnim
podniku“

”Zeikon 0 ochrané pf'irody

je dendromasa zbyvajici na pracoviéti p0 kéceni stromfi a
jejich odvétvovéni, tj. Vétve jehliénatych di‘evin, Vétve
listnatjlch df‘evin d0 10cm tlouét’ky, vréky stromfi, tf‘isky,
stromovél zelefi, dfevni hmota nevyuiitelné pro Vyrobu
sortimentfi surového df‘ivi, z profezévek a Vysekfi vedlejéich
df‘evin, tenké stromky nedosahujici dimenzi Hroubi atd.
Mezi Téiebni zbytky nejsou zahrnuty Pai‘ezy.

je nadlimitni vef‘ejné zakézka na sluiby s nézvem Provédéni
péstebnich éinnosti — rok 2017+.

je zékon é. 254/2001 Sb., 0 vodéch a 0 zméné nékterych
zékonfi (vodni zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.

je zadévaci dokumentace k Vef‘ejné zakézce.

je jedna zforem pokynu Lesfi CR kprovedeni Péstebnich
éinnosti, ktery je uréen Smluvnimu partnerovi.

je zékon é. 289/1995 Sb., 0 lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zékonfi (lesni zékon), ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

je zékon é. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

je zékon é. 149/2003 8b., 0 uvédéni d0 obéhu reprodukéniho
materiélu lesnich dfevin lesnicky Vyznamnych druh1°1 a
umélych kfiiencfi, uréeného k obnové lesa a k zalesfiovéni,
a 0 zméné nékterych souvisejicich zékonfi, (zékon 0 obchodu
s reprodukénim materiélem lesnich dfevin) ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon é. 326/2004 8b., 0 rostlinolékafské pééi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zékonfi, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

je zékon é. 137/2006 Sb., 0 vefejnych zakézkéch, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

je zékon 6. 77/1997 Sb., 0 stétnim podniku, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.
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a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů.  
 
„Zákon o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi 

a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů 
(zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi), ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

III. Východiska Smlouvy 
 
1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny zejména 

Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení § 2 
písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR státem 
k hospodaření svěřeny. 

 
2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 

zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných podnikatelských 
subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

 
3. Lesy ČR mají zájem na provádění Pěstebních činností prostřednictvím služeb Smluvního 

partnera, na VÚ níže vymezeném, v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a dále 
v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.  

 
4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 

kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje 
se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu 
trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou. 

 
5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o veřejných 

zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka. 
 

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době vyhlášení 
Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání 
s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů ČR; tj. služby Pěstebních 
činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním partnerem poskytovány 
vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy). 

 
7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 

základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.  
8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky, 

zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce. 
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a krajiny“ je zékon é. 114/1992 Sb., 0 ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjéich pi‘edpisfi.

”Zeikonik préce“ je zékon é. 262/2006 8b., zékonik préce, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

”Zeikon 0 majetkovém
vyrovnéni 5 RC a NS“ je zékon é. 428/2012 8b., 0 majetkovém vyrovnéni s cirkvemi

a néboienskjrmi spoleénostmi a 0 zméné nékterjlch zékonfi
(zékon 0 majetkovém vyrovnéni s cirkvemi a néboienskymi
spoleénostmi), ve znéni pozdéjéich pi‘edpisfi.

ZAKLADNi USTANOVENI

III. vychodiska Smlouvy

1. Lesy CR jsou stétnim podnikem, jehoi postaveni a prévni poméry jsou upraveny zejména
Zékonem 0 stétnim podniku. Lesy CR hospodafi Vlesich ve smyslu ustanoveni § 2
pism. d) Zékona 0 lesich, které jsou ve VlastnictVi stétu a které byly Lesflm CR stétem
k hospodafeni svéfeny.

2. Ve smyslu pi‘edchoziho odstavce Lesy CR zajiét’uji pfedevéim provédéni éinnosti
zabezpeéujicich optimélni plnéni funkci lesfi, a to prostfednictvim jinych podnikatelskych
subjektfl nebo Vlastnim jménem a na Vlastni odpovédnost.

3. Lesy CR maji zg’ljem na provédéni Péstebnich éinnosti prostfednictvim sluieb Smluvniho
partnera, na VU niie vymezeném, V rozsahu a za podminek stanovenych Smlouvou a déle
V rozsahu a za podminek bliie specifikovanjrch V Projektech a Zadévacich listech.

4. Smluvni partner pr0h1a§uje, 2e disponuje pfisluénymi Vlastnostmi, 0pr2’1vnénimi,
kapacitami a schopnostmi k éinnostem, které jsou pfedmétem plnéni Smlouvy, a zavazuje
se témito Vlastnostmi, Oprévnénimi, kapacitami a schopnostmi disponovat p0 celou dobu
trvéni smluvniho poméru s Lesy CR zaloieného Smlouvou.

5. Smlouva je uzaviréna na zékladé Vysledkfi zadévaciho fizeni podle Zékona 0 vei‘ejnych
zakézkéch, prostfednictvim kterého je zadévéna Vefejné zakézka.

6. Smluvni strany berou souhlasné na Védomi, 2e rozsah sluieb a dodévek stanoveny
V zadévacich podminkéch k Vei‘ejné zakélzce, jakoi i ve Smlouvé, nemusi byt béhem trVéni
smluvniho poméru zaloieného Smlouvou zcela naplnén nebo mfiie byt naopak
pfekroéen, a to s 0h1edem na nepfedvidatelnost Véech objektivnich Vlivfi V dobé vyhlééeni
Vefejné zakézky nebo uzavi‘eni Smlouvy, Véetné aplikace Zékona 0 majetkovém vyrovnéni
5 RC a NS a realizace tomu 0dp0Vidajicich povinnosti Les1°1 CR; tj. sluiby Péstebnich
éinnosti, jakoi i dodévky s nimi souVisejici, budou Smluvnim partnerem poskytovény
Vidy V zévislosti na upfesfiovéni poiadavkfi ze strany Lesfi CR postupem dle kapitoly
Projekty, zadévaci listy a zménové fizeni (61. X. a nésl. Smlouvy).

7. Lesy CR prohlaéuji, ie V Zadéwaci d0kumentaci, jakoi i ve Smlouvé jsou zohlednény
zékladni principy tvorby zévaznjlch ustanoveni LHP.

8. Pfi Vykladu Smlouvy je tfeba pfihliiet rovnéi k zadévacim podminkém Vei‘ejné zakézky,
zejména k ustanovenim Zadévaci dokumentace a k Nabidce.
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9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 

jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní strany 
v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat zdravému 
rozumu. 

 
IV. Účel Smlouvy 

 
1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 

v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí lesů 
a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích. 

 
2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude 

upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou. 
 
 

V. Předmět Smlouvy 
 
1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR po 

dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Pěstební činnosti na vymezeném 
území Krasíkov - pěstební činnost, č. zakázky217003, LS Stříbro. Lesy ČR se Smluvnímu 
partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby Pěstebních činností uhradit cenu dle 
Smlouvy. 
 

2. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci Pěstebních činností, není předmětem 
Smlouvy.  

 
3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, výchovou 

a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. 
sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění Pěstebních činností); 
jedná se zejména o následující činnosti: 

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva; 

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů; 
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu); 
d) ochrana lesních kultur proti zvěři; 
e) ochrana lesních kultur proti buřeni; 
f) výsek škodících dřevin; 
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům; 
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.); 
i) oplocování lesních kultur; 
j) prořezávky (výchovné zásahy); 
k) zpřístupnění Porostů; 
l) vyvětvování Porostů; 
m) ostatní ochrana lesa; 

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností. 
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a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností. 
 

9. Smluvni strany se zavazuji pri VVkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Vyklad
jednotlivych ustanoveni Smlouvy musi t V souladu s fiéelem, ktery obé smluvni strany
Vdobé uzavreni Smlouvy timto ustanovenim sledovaly a nesmi odporovat zdravému
rozumu.

IV. Uéel Smlouvy

1. Uéelem Smlouvy je zabezpeéit kontinuélni odborné poskytovéni sluieb spoéivajicich
V hospodareni V lesich, k nimi maji Lesy CR prévo hospodarit, jakoi i plnéni funkci lesfi
a podporu trvale udriitelného hospodareni V lesich.

2. Smlouva pfedstavuje zékladni rémec spolupréce mezi smluvnimi stranami, ktery bude
upresfiovén zpfisobem bliie specifikovanym Smlouvou.

V. Pf-edmét Smlouvy

1. Smluvni partner se za podminek uvedenych ve SmlouVé zavazuje ve prospéch Lesfi CR p0
dobu jejiho trvéni rédné a s odbornou pééi provédét Péstebni éinnosti na vymezeném
fizemi Krasikov - péstebni éinnost, é. zakézky217003, LS Stfibro. Lesy CR se Smluvnimu
partnerovi zavazuji za rédné poskytnuté sluiby Péstebnich éinnosti uhradit cenu dle
Smlouvy.

2. Prodej Klestu a Parezfi, které vzniknou vrémci Péstebnich éinnosti, neni predmétem
Smlouvy.

3. Péstebnimi éinnostmi se pro fiéely Smlouvy rozumi éinnosti spojené s obnovou, Vychovou
a ochranou lesnich porostfl, Véetné dodévek prisluénych pfipravkfi amateriélfi (tj.
sadebniho materiélu a daléich materiélfi nezbytnych k provédéni Péstebnich éinnosti);
jedné se zejména 0 nésledujici éinnosti:
a) 1’1k1id a odstrafiovéni Klestu a Téiebnich zbytkfi a jiné doéiét’ovéni ploch p0 téibé

dreva;
b) priprava pfidy pro prirozenou a umélou obnovu lesnich porostfi;
c) vysadba lesnich drevin a obnova lesa (zalesfiovéni a souvisejici prfibéiné dodévéni

sadebniho materiélu);
d) ochrana lesnich kultur proti zvéri;
e) ochrana lesnich kultur proti bureni;
f) vysek ékodicich dfevin;
g) ochrana lesnich kultur proti hmyzim a ostatnim ékfidcfim;
h) daléi mechanické a chemické oéetrovéni lesnich kultur (oiinéni, instalace rozsoch,

postriky, nétéry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocovéni lesnich kultur;
j) prorezévky (Vychovné zésahy);
k) zpristupnéni Porostfl;
1) vyVétVOVéni Porostfi;
m) ostatni ochrana lesa;

a daléi vykony (podvykony), které jsou vymezeny VPrfloze 6. P6 — Radié Vykonfi
péstebnich éinnosti.
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4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních 
činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera závazné podle stupně závaznosti 
v tomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu 
reprodukčního materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha 
č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů; 5/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností. 

 
5. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Pěstebních činností jinou osobu. 

V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Pěstební činnosti prováděl 
sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Pěstebních činností 
jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze strany Lesů ČR takové 
osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů ČR přímo Smluvnímu 
partnerovi. 

 
6. Závazky k provedení Pěstebních činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají bez 

dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či dosažením 
finančního limitu, dle čl. XIX. odst. 1 Smlouvy.  
 

 
VI. Prohlášení a záruky smluvních stran 

 
1. Lesy ČR tímto prohlašují, že: 

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky; 

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 
uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s  právními předpisy; 

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Pěstebních činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;  

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku. 

 
2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že: 

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 
jiného právního řádu, jemuž je podřízen; 

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný uzavřít 
Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; Smlouva byla 
Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a 
vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s právními předpisy; 

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního partnera 
či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na Smluvního partnera; 

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém 
v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce; 
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č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů; 5/ Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností. 

 
5. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Pěstebních činností jinou osobu. 

V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Pěstební činnosti prováděl 
sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Pěstebních činností 
jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze strany Lesů ČR takové 
osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů ČR přímo Smluvnímu 
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hrozícího úpadku. 
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pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního partnera 
či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na Smluvního partnera; 

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém 
v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce; 

4. Rozsah a specifikace podminek provadéni Péstebnich éinnosti jsou uvedeny ve Smlouvé
a jejich pfilohach a V prfibehu trvani smluvniho poméru zaloieného Smlouvou budou
Vidy upfesfiovany prostfednictvim Péstebnich projektfi, prip. Zadévacich 1ist1°1 péstebnich
éinnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvniho partnera zavazné podle stupné zéwaznosti
vtomto poradi: 1/ Zadévaci list; 2/ Péstebni projekt a Prfloha 5:. P2 — Zésady prenosu
reprodukéniho materialu lesnich dfeVin; 3/ Prfloha é. Z2 — Ostatni informace; 4/ Prfloha
6. P5 — Katalog pro oplocenky pouiivané pri mechanické ochrané mladych lesnich
porostfi; 5/ Pffloha 6. P3 — Podrobné podminky provadéni péstebnich éinnosti.

5. Smluvni partner je opravnén povérit provadénim diléich Péstebnich éinnosti jinou osobu.
V takovém pfipade Smluvni partner nese odpovédnost, jako by Pestebni éinnosti provadél
Sam. V pfipade, 2e Smluvni partner povéri provadénim uréitych Pestebnich éinnosti
jakoukoli jinou osobu, plati, 2e informace éi pokyny poskytnuté ze strany Lesfl CR takové
osobé jsou informacemi éi pokyny poskytnutymi ze strany Les1°1 CR primo Smluvnimu
partnerovi.

6. zavazky k provedeni Péstebnich éinnosti vzniklé V dobé platnosti Smlouvy nezanikaji bez
daléiho pouze V dfisledku uplynuti doby, na kterou byla Smlouva uzaVrena oi dosaienim
finanéniho limitu, dle é]. XIX. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlééeni a zéruky smluvnich stran

1. Lesy CR timto prohlaéuji, ie:
a) jsou V dobe uzavreni Smlouvy statnim podnikem, fadné zaloienym a platné

existujicim podle pravniho radu Ceské republiky;
b) jsou V souladu s pfisluénymi pravnimi predpisy opravneny a jsou plné svépravné

uzavrit Smlouvu a splnit zavazky z ni vyplyvajici; Smlouva byla Lesy CR fadné
schvalena a jeji uzavreni zaklada platné, zavazné a vymahatelné pravni povinnosti
Lesfi CR V souladu s pravnimi predpisy;

c) maji zajiétény dostateéné zdroje financovani na fihradu ceny Pestebnich éinnosti
realizovanych Smluvnim partnerem uvedenych ve Smlouve;

d) vzhledem ke svym majetkovym pomérfim se nenachazeji V fipadku a ani ve stavu
hroziciho fipadku.

2. Smluvni partner timto prohlaéuje, ie:
a) je osobou platné existujici podle pravniho fadu Ceské republiky, popfipadé podle

jiného pravniho fédu, jemui je podf‘izen;
b) je V souladu s prisluénymi pravnimi predpisy opravnén a je plné svépravny uzavrit

Smlouvu a plnit své zavazky z ni vyplyvajici radné a s odbornou pééi; Smlouva byla
Smluvnim partnerem radné schValena a jeji uzavreni zaklédé platné, zavazné a
vymahatelné prévni povinnosti Smluvniho partnera V souladu s pravnimi pfedpisy;

c) uzavrenim Smlouvy, ani plnénim zavazkfi z ni vypljlvajicich nedojde kporuéeni
iadného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvniho partnera, ani
jakéhokoli smluvniho oi jiného zavazku Smluvniho partnera, vnitrniho pfedpisu,
zvyklosti, praVidla, pravomocného soudniho nebo sprévniho rozhodnuti, které je
pro Smluvniho partnera zavazné nebo se vztahuje na majetek Smluvniho partnera
éi jeho east, ani iédného pravniho predpisu vztahujiciho se na Smluvniho partnera;

(1) ma zajiétény dostateéné materialni a odborné kvalifikované personalni zdroje
(kapacity) na realizaci éinnosti uvedenych ve Smlouvé alespon V rozsahu doloieném
V Nabidce a disponuje Véemi pfisluénymi doklady uvedenymi V Nabidce;
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e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši  10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku. 

 
3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 

článku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost 
atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.   

 
4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 

skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní partner 
prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o veřejných zakázkách a podle Zákona o 
lesích. 

 
5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci 

Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a 
bez ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Subdodavatelem. 
 

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po 
uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný 
seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, 
se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že 
všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména 
živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR 
oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 – Vzor čestného 
prohlášení.  

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování  povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Pěstební činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 
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živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu 
v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny 
z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 
dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR 
oprávněny poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda budou Pěstební činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Subdodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 – Vzor čestného 
prohlášení.  

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování  povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Pěstební činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu 

e) ma sjednano pojiéteni odpovédnosti za ékodu zpfisobenou treti osobé slimitem
pojistného plneni alespofi ve vyéi 10 mil. Ké pro jednu ékodni udalost;

f) vzhledem ke svym majetkovym pomérfim se nenachazi Vfipadku a ani ve stavu
hroziciho fipadku.

3. Smluvni partner se zavazuje, 2e Vlastnosti, doklady a kapacity uvedené V odst. 2 tohoto
Elanku Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvani smluvniho poméru
zaloieného Smlouvou. Smluvni partner se rovnéi zavazuje, ie Vlastnosti, doklady a
kapacity, které uvedl, predloiil éi prokazal za fiéelem splneni kvalifikace vzadavacim
rizeni pro zadani Verejné zakazky (zejména doklady osvédéujici odbornou zpfisobilost
atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu trVani smluvniho poméru zaloieného
Smlouvou, a to nejméné vrozsahu, ve kterém byla prokazana kvalifikace Smluvniho
partnera. Smluvni partner se dale zavazuje splnovat po celou dobu trVani smluvniho
poméru zaloieného Smlouvou podminky stanovené pro uzavreni Smlouvy VZadavaci
dokumentaci. Smluvni partner je na Vyzvu Lesfi CR povinen do patnacti dn1°1 od jejiho
doruéeni predloiit Lesfim CR aktualni dokumenty uvedené V tomto odstavci.

4. Smluvni partner proh1a§uje, 2e se pred uzavrenim Smlouvy seznamil s veékerymi
skuteénostmi, které mohou mit VliV na platnost nebo fiéinnost Smlouvy. Smluvni partner
prohlaéuje, 2e se seznamil zejména s pravnim postavenim Lesfl CR, zejména
podle Zékona o statnim podniku, podle Zékona o verejnych zakazkach a podle Zékona o
lesich.

5. Smluvni partner prohlaéuje, ie si je Védom skuteénosti, 2e Lesy CR maji zajem na realizaci
Verejné zakazky vsouladu se zasadami spoleéensky odpovédného zadaVani verejnych
zakazek. Smluvni partner se zavazuje po celou dobu trVani smluvniho pomeru zaloieného
Smlouvou zajistit dodriovani veékerych pravnich predpisfi, zejména pak
pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba odpoéinku mezi sménami, placené
pfeséasy), dale predpisfi tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany
zdraVi pri praci, tj. zejména zakona é. 435/2004 8b., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich
predpisfi, a Zakoniku prace, a to Vfiéi Véem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a
bez ohledu na to, zda budou Péstebni éinnosti provadény Smluvnim partnerem éi jeho
Subdodavatelem.

6. Smluvni partner je povinen po dobu trVani smluvniho pomeru zaloieného Smlouvou
predkladat étvrtletné, Vidy do kaidého 20. dne kalendarniho mésice nasledujiciho po
uplynuti prisluéného kalendarniho étvrtleti, éestné prohlaéeni, V némi uvede jmenny
seznam V§€Ch svych zaméstnancfi, agenturnich zaméstnancfi, iivnostnikfi a daléich osob,
se kterjrmi se na realizaci zakazky podilel. V éestném prohlaéeni musi t uvedeno, ie
Véechny osoby vseznamu uvedené jsou vedeny Vprisluénych registrech, zejména
iivnostenském rejstriku, registru pojiéténcfi CSSZ a maji prisluéna povoleni kpobytu
VCR a kvykonu pracovni éinnosti. Dale zde bude uvedeno, 2e byly proékoleny
z problematiky BOZP a ie jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky
dle fiéinné legislativy. Smluvni partner bere na Védomi, ie tato prohlaéeni jsou Lesy CR
opravnény poskytnout prisluénym organfim verejné moci CR. Tato povinnost plati bez
ohledu na to, zda budou Pestebni éinnosti provadény Smluvnim partnerem éi jeho
Subdodavatelem. Vzor éestného prohlaéeni tvori Prilohu (t. 26 — Vzor éestného
prohlaéeni.

7. Lesy CR jsou opravneny prfibéine kontrolovat dodriovani povinnosti Smluvniho
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto élanku Smlouvy, a to i primo u pracovnikfi
vykonavajicich Pestebni éinnosti, priéemi Smluvni partner je povinen tuto kontrolu
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umožnit, strpět a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k 
jejímu provedení.  

 
8. Smluvní partner je povinen oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho Subdodavateli bylo 

orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními 
inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních 
předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a 
k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od 
doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

 
9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 

řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí 
Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

 
10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle 

odst. 8 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy 
ČR, a to v přiměřené lhůtě stanovené Lesy ČR. 
 
 

PĚSTEBNÍ ČINNOSTI 
 

VII. Základní zásady  
 

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl srozuměn či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Pěstebních činností. 

 
2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 

k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění 
Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR 
právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Pěstebních činností, 
poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které 
budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní 
údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních 
předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu 
mít k dispozici pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, 
zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž 
Lesy ČR nemají právo hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. 
V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, 
který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně 
informovat Lesy ČR. Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost 
potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí 
informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve 
vlastnictví Lesů ČR. 
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k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění 
Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž mají Lesy ČR 
právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Pěstebních činností, 
poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které 
budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní 
údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních 
předpisů zvláštní užívání lesních cest, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu 
mít k dispozici pověřeného pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, 
zúčastnit se na žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž 
Lesy ČR nemají právo hospodařit, atd. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo 
hospodařit, si na své náklady a na svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. 
V případě, že se Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, 
který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně 
informovat Lesy ČR. Poté si smluvní strany dohodnou další postup. Za součinnost 
potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí 
informací o vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve 
vlastnictví Lesů ČR. 

umoinit, strpet a poskytnout Lesfim CR veékerou nezbytnou souéinnost k
jejimu provedeni.

8. Smluvni partner je povinen oznamit Lesfim CR, 2e Vfiéi nému Ci jeho Subdodavateli bylo
organem verejné moci (zejména Statnim firadem inspekce prace éi oblastnimi
inspektoraty, Krajskou hygienickou stanici apod.) zahajeno rizeni pro poruéeni pravnich
predpisfi, jichi se dotyka ujednani V odst. 5 nebo odst. 6 tohoto Elanku Smlouvy, a
k némui doélo pri plneni zakazky nebo V souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dn1°1 od
doruéeni oznameni o zahajeni fizeni. Souéasti oznameni Smluvniho partnera bude téi
informace o datu doruéeni oznameni o zahajeni fizeni.

9. Smluvni partner je povinen predat Lesfim CR kopii pravomocného rozhodnuti, jimi se
rizeni ve Véci dle predchoziho odstavce tohoto élanku konéi, a to nejpozdéji do 7 dn1°1 ode
dne, kdy rozhodnuti nabude pravni moci. Souéasné s kopii pravomocného rozhodnuti
Smluvni partner poskytne Lesfim CR informaci o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

10. V pripadé, 2e Smluvni partner (oi jeho Subdodavatel) bude V ramci rizeni zahajeného dle
odst. 8 tohoto élanku Smlouvy pravomocné uznan Vina ze spachani prestupku,
spravniho deliktu éi jiného obdobného protipravniho jednani, je Smluvni partner povinen
prijmout napravna opatreni a o téchto, Véetné jejich realizace, pisemné informovat Lesy
CR, a to V primérené lhfité stanovené Lesy CR.

PESTEBNi CINNOSTI

VII. Zékladni zasady

1. Smluvni partner je povinen provadét Péstebni éinnosti radné, Véas, s odbornou pééi,
Vlastnim jménem, na Vlastni odpovédnost a V souladu se Smlouvou, predchazet vzniku
ékod a chranit opravnéné zajmy Lesfi CR, se kterymi byl srozumén éi které jsou zrejmé
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvniho partnera, a poskytnout Lesfim CR
potrebnou souéinnost umoifiujici zejména kontrolu kvality a rozsahu provadéni
Péstebnich éinnosti.

2. Lesy CR jsou povinny Smluvnimu partnerovi poskytnout souéinnost potrebnou
k radnému plneni jeho povinnosti podle Smlouvy. Lesy CRjsou povinny za fiéelem plnéni
Smlouvy zejména umoinit Smluvnimu partnerovi vstup na pozemky, k nimi maji Lesy CR
pravo hospodarit, Véetné vstupu s technikou nezbytnou k provadéni Péstebnich éinnosti,
poskytnout Smluvnimu partnerovi na jeho iadost informace 0 Vlastnictvi pozemkfi, které
budou éinnosti Smluvniho partnera podle Smlouvy dotéeny (pripadné rovnéi kontaktni
1’1daje Vlastnikfl pozemkfl, maji-1i je Lesy CR kdispozici), povolit vmezich pravnich
predpisfi zvlaétni uiivani lesnich cest, k nimi maji pravo hospodarit, V dohodnutou dobu
mit k dispozici povereného pracovnika k akutni komunikaci se Smluvnim partnerem,
zfiéastnit se na iadost Smluvniho partnera jednani s Vlastniky dotéenych pozemkfi, k nimi
Lesy CR nemaji pravo hospodarit, atd. Pristup na pozemky, k nimi Lesy CR nemaji pravo
hospodarit, si na své naklady a na svou Vlastni odpovédnost zajisti Smluvni partner.
V pripadé, ie se Smluvnimu partnerovi nepodari zajistit si na takOVé pozemky pristup,
ktery je nezbytny k plneni jeho povinnosti dle Smlouvy, je povinen 0 tom bezodkladné
informovat Lesy CR. Poté si smluvni strany dohodnou daléi postup. Za souéinnost
potrebnou ve smyslu Véty prvni a druhé tohoto odstavce se nepovaiuje poskytnuti
informaci o VlastnictVi pozemkfi, na nichi se nachazeji lesni cesty, které nejsou ve
Vlastnictvi Les1°1 CR.
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3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění: 

a) porostní mapy; 
b) mapu „LDS“ s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest; 
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich 
části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech. 

 
4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi (porostní 

mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), se Lesy ČR 
zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku restitučního 
rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení hospodaření v lese 
z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty. 

 
5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností stanovených Smlouvou 

budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu Zadávacího listu 
tvoří Přílohu č. Z1 – Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy). 

  
6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti tak, aby bylo 

s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Pěstebních činností. 
 

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy přijatými 
v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění povinností 
Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající 
z aktuálního znění příslušných předpisů.   
 

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně 
upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Pěstebních činností 
zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné 
podmínky na VÚ k provádění Pěstebních činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní 
partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je 
oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné pokyny Lesů 
ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na VÚ překážejí v 
řádném provádění Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen jejich provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, 
že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud 
Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera 
nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně 
zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. Nevhodné podmínky na VÚ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na VÚ, 
včetně osob vykonávajících na VÚ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud 
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3. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 

Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro VÚ, které je místem plnění: 

a) porostní mapy; 
b) mapu „LDS“ s vyznačením cestní sítě Lesů ČR a s klasifikací cest; 
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo jejich 
části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech. 

 
4. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi (porostní 

mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření apod.), se Lesy ČR 
zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku restitučního 
rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení hospodaření v lese 
z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. Lesy ČR jsou 
povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů 
do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty. 

 
5. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností stanovených Smlouvou 

budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Pěstební činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy (vzor obsahu Zadávacího listu 
tvoří Přílohu č. Z1 – Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. X. a násl. Smlouvy). 

  
6. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti tak, aby bylo 

s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Pěstebních činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Pěstebních činností. 
 

7. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy přijatými 
v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění povinností 
Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající 
z aktuálního znění příslušných předpisů.   
 

8. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen písemně 
upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Pěstebních činností 
zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou 
povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné 
podmínky na VÚ k provádění Pěstebních činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní 
partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je 
oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné pokyny Lesů 
ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na VÚ překážejí v 
řádném provádění Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen jejich provádění 
v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, 
že Lesy ČR trvají na provádění činností podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud 
Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného upozornění Smluvního partnera 
nezmění předmětný příkaz, má se za to, že trvají na provádění činností podle původně 
zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy 
odstoupit. Nevhodné podmínky na VÚ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na VÚ, 
včetně osob vykonávajících na VÚ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud 

3. Lesy CR jsou povinny do 10 dnfi od uzaVreni Smlouvy vsidle prisluéné LS predat
Smluvnimu partnerovi a poskytnout mu do Vypfijéky (nebo zpristupnit Vpripadé
dokumentfi V digitalni podobé) na dobu trvani Smlouvy pro VU, které je mistem plnéni:
a) porostni mapy;
b) mapu ,,LDS“ s vyznaéenim cestni site Lesfi CR a s klasifikaci cest;
c) soupis Porostfi s omezenym reiimem hospodareni (ochrana prirody, ochrana

vodnich zdrojfi, ochrana kulturnich pamatek atd.); Lesy CR tyto Porosty nebo jejich
oasti pripadné vyznaéi V Projektech nebo Zadavacich listech.

4. V pripadé jakychkoliv zmén V dokumentech predanych Smluvnimu partnerovi (porostni
mapy, mapa LDS, soupis Porost1°1 s omezea reiimem hospodareni apod.), se Lesy CR
zavazuji tyto zmeny (napr. zmény Vlastnictvi lesniho porostu Vdfisledku restituéniho
rozhodnuti, zmény vsoupisech Porostfi z dfivodfi daléiho omezeni hospodareni Vlese
z titulu ochrany prirody apod.) bezodkladné oznamit Smluvnimu partnerovi. Lesy CRjsou
povinny predat Smluvnimu partnerovi aktualizované verze prisluénjlch dokumentfi
do 2 tydnfi od oznameni zmén dle predchozi Véty.

5. Rozsah a specifikace podminek provadéni Péstebnich éinnosti stanovenych Smlouvou
budou prfibéiné konkretizovany VProjektech. Smluvni partner je povinen provadét
Péstebni éinnosti rovnéi V souladu se Zadavacimi listy (vzor obsahu Zadavaciho listu
tvori Prilohu é. Zl — Vzor Zadavaciho listu). Bliiéi podrobnosti jsou uvedeny V kapitole
Projekty, zadavaci listy a zménova rizeni (61. X. a nasl. Smlouvy).

6. Lesy CR se zavazuji zadavat Smluvnimu partnerovi Péstebni éinnosti tak, aby bylo
s ohledem na béiné podminky lesnického provozu realné moiné a fiéelné je provadét.
Lesy CR pri zadavani Péstebnich éinnosti dbaji rovnei na efektivni vyuiiti Vyrobnich
kapacit Smluvniho partnera a na racionalni omezeni nakladfi spojenych svykonem
Péstebnich éinnosti.

7. Smluvni partner proh1a§uje, 2e mél a nadale ma moinost seznamit se s predpisy prijatymi
V souvislosti s pristoupenim Les1°1 CR k certifikacim (pokud se tykaji plnéni povinnosti
Smluvniho partnera). Smluvni partner se zavazuje dodriovat povinnosti vyplyvajici
z aktualniho znéni prisluénjlch predpisfi.

8. Smluvni partner je V souladu s ust. § 2594 odst. 1 Obéanského zakoniku povinen pisemné
upozornit Lesy CR na ntodnou povahu prikazfi kprovadeni Péstebnich éinnosti
zadanych Lesy CR (Véetné ntodnosti Projektfi nebo Zadavacich listfi), na ntodnou
povahu sadebniho materialu éi osiva prevzatého od Lesfi CR, jakoi i na ntodné
podminky na VU k provadéni Péstebnich éinnosti zadanych Lesy CR, jestliie Smluvni
partner mohl tuto ntodnost zjistit pri vynaloieni odborné péée. Smluvni partner je
opravnén navrhnout Lesfim CR pisemné Vhodny postup. Jestliie ntodné pokyny Lesfi
CR, prevzaty sadebni material éi osivo, nebo ntodné podminky na VU prekaieji V
radném provadéni Péstebnich éinnosti, je Smluvni partner povinen jejich provadéni
V nezbytném rozsahu preruéit do doby zmény prikazfi Lesfi CR nebo pisemného sdéleni,
2e Lesy CR trvaji na provadéni éinnosti podle zadanych pokynfi. Pritom plati, 2e pokud
Lesy CR do 3 pracovnich dn1°1 od doruéeni pisemného upozorneni Smluvniho partnera
nezméni predmetny prikaz, ma se za to, ie trvaji na provadeni éinnosti podle pfivodné
zadanych prikazfi. Smluvni partner V takovém pripade neni opravnén od Smlouvy
odstoupit. Ntodné podminky na VU zahrnuji rovnéi pfisobeni tretich subj ekt1°1 na VU,
Véetné osob vykonavajicich na VU éinnosti dle smluvniho ujednani s Lesy CR, pokud
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mohl Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na VÚ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.  
 

9. Při provádění Pěstebních činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak 
vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto ustanovení 
je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Lesy ČR o 
jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost Smluvního 
partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou obě smluvní 
strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
živelných pohrom. 

 
10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR 

průběžně kontrolovat výkon Pěstebních činností a ostatních činností Smluvního partnera 
prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby 
poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností. O 
konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za 
účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména: 

- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR na 
provádění kontroly, včetně případného zastavení prací; 

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné k jejímu 
řádnému provedení. 

 
Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem Pěstebních 
činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani 
v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny 
zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a 
nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. 
Lesy ČR jsou rovněž oprávněny v takovém případě od Smlouvy odstoupit.  

 
11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Pěstebních činností, jestliže jejich 

další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s  právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či 
zastavení provádění Pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.  
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mohl Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na VÚ 
negativnímu efektu tohoto působení zamezit.  
 

9. Při provádění Pěstebních činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak 
vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto ustanovení 
je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Lesy ČR o 
jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost Smluvního 
partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou obě smluvní 
strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých v důsledku 
živelných pohrom. 

 
10. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany Lesů ČR 

průběžně kontrolovat výkon Pěstebních činností a ostatních činností Smluvního partnera 
prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby 
poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností. O 
konkrétních požadovaných formách součinnosti jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za 
účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména: 

- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR na 
provádění kontroly, včetně případného zastavení prací; 

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné k jejímu 
řádnému provedení. 

 
Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Pěstební činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem Pěstebních 
činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani 
v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR oprávněny 
zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu nákladů na odstranění vad a 
nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi. 
Lesy ČR jsou rovněž oprávněny v takovém případě od Smlouvy odstoupit.  

 
11. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Pěstebních činností, jestliže jejich 

další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, 
oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných 
právních předpisů, včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění 
Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s  právními 
předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné 
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či 
zastavení provádění Pěstebních činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Pěstebních činností bezodkladně omezit/zastavit, 
a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za 
vzniklou škodu.  

 

10.

11.

mohl Smluvni partner informovanim Lesfi CR 0 pfisobeni tretich subjektfi na VU
negativnimu efektu tohoto pfisobeni zamezit.

Pri provadéni Péstebnich éinnosti je Smluvni partner povinen si poéinat tak, aby
nedochazelo k nedfivodné fijmé zejména na zdravi, na majetku, na prirodé a iivotnim
prostredi, priéemi tuto povinnost prevence ma Smluvni partner jak Vfiéi Lesflm CR, tak
Vfiéi jakkoli tretim osobam (subjektfim). Pro 1’16e Smlouvy se za ékodu povaiuje
majetkova i nemajetkova 1’1j ma. V ramci své prevenéni povinnosti podle tohoto ustanoveni
je Smluvni partner zarovefi povinen bez zbyteéného odkladu informovat Lesy CR 0
jakémkoli hrozicim nebezpeéi vzniku ékody; tim neni dotéena povinnost Smluvniho
partnera zakroéit k odvraceni této ékody. V pripadé iivelnych pohrom jsou obé smluvni
strany povinny vynaloiit maximalni fisili kminimalizaci ékod vzniklych Vdfisledku
iivelnych pohrom.

Lesy CR jsou opravneny samy éi prostrednictvim treti osoby povérené ze strany Lesfi CR
prfibéiné kontrolovat Vykon Péstebnich éinnosti a ostatnich éinnosti Smluvniho partnera
provadénych V souVislosti s plnénim Smlouvy a poiadovat p0 Smluvnim partnerovi, aby
poskytl Lesfim CR souéinnost potrebnou k provedeni kontroly VVkonu techto éinnosti. O
konkrétnich poiadovanych formach souéinnosti jsou opravnény rozhodovat Lesy CR. Za
fiéelem realizace prava na provadéni kontroly je Smluvni partner povinen zejména:

— poskytnout Lesfim CR veékerou souéinnost nutnou k realizaci prava Lesfi CR na
provadéni kontroly, VCCUIC pripadného zastaveni praci;

— poskytnout éi zpristupnit Lesfim CR na jejich Vyzvu ve§keré fidaje, podklady
a evidence, které se vztahuji k predmétu kontroly a které jsou nezbytné k jejimu
radnému provedeni.

Zjisti-li Lesy CR, 2e Smluvni partner (éi osoby, za jejichi éinnost Smluvni partner
odpovida) provadi Péstebni éinnosti V rozporu se svymi povinnostmi, jsou Lesy CR
opravnény poiadovat (napr. formou zapisu o zjiéténé vadé a pokynu k provedeni
napravného opatreni), aby Smluvni partner odstranil vady vzniklé Vykonem Péstebnich
éinnosti V rozporu se svymi povinnostmi. Jestliie Smluvni partner nezjedna napravu ani
V primérené lhflté dodateéné mu za timto fiéelem poskytnuté, jsou Lesy CR opravnény
zajistit odstraneni vady jinou osobou, priéemi nahradu nakladfi na odstranéni vad a
nakladfi s timto spojenych jsou Lesy CR opravnény poiadovat po Smluvnim partnerovi.
Lesy CR jsou rovnei opravneny V takovém pripadé od Smlouvy odstoupit.

Lesy CR jsou opravneny omezit éi zastavit provadéni Péstebnich éinnosti, jestliie jejich
daléi Vykon ohroiuje nebo by i jen mohl 0hrozit iivotni prostredi éi jiné verejné zajmy,
opravnéné zajmy Les1°1 CR, nebo splnéni povinnosti Lesfi CR podle platnych a fiéinnych
pravnich predpisfi, Véetné Zékona o majetkovém vyrovnani s RC a NS, nebo opravnéni
Lesfi CR uiivat ziskané certifikaty, je-li Vykon téchto éinnosti vrozporu s pravnimi
predpisy nebo s pravomocnjlm rozhodnutim soudu 6i spravniho organu, prip. je-li Vykon
téchto éinnosti V rozporu se Smlouvou. Pro vylouéeni pochybnosti se uVadi, ie
opravnénym zajmem Lesfi CR se pro 1’16e Smlouvy rozumi také zajem na Véasné a radné
fihradé pohledavek Lesfi CR za Smluvnim partnerem. Pokyn Les1°1 CR k omezeni éi
zastaveni provadéni Pestebnich éinnosti musi byt uéinén pisemné. Smluvni partner je
V takovém pripadé povinen provadéni Péstebnich éinnosti bezodkladné omezit/zastavit,
a to dle pokynu Les1°1 CR; V opaéném pripadé Smluvni partner odpovida Lesfim CR za
vzniklou ékodu.
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12. Smluvní partner je povinen při provádění Pěstebních činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je 
povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob 
pohybujících se na VÚ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. 
zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, opatří 
výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod. 

 
13. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně 

používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit. V případě, že Smluvní 
partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. Subdodavatel 
Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu 
bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi 
náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu 
Lesů ČR k provádění Pěstebních činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes 
písemné upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím 
vykonávaného rozsahu Pěstebních činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud 
nebude smluvními stranami ujednáno jinak.  

 
14. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR a 

právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody a krajiny, Zákon o 
myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník. 
 

15. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů 
ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak v pravidelných 
dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní partner je pro 
tento účel povinen zajistit pro VÚ minimální počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž bude operativně možné řešit 
provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů VÚ. Jeden technicko-hospodářský 
pracovník nesmí být bez předchozího souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více 
smluvních územních jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely 
Smlouvy rozumí zaměstnanec Smluvního partnera  
(popř. zaměstnanec Subdodavatele za podmínky předchozího souhlasu Lesů ČR) s 
úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním oboru 
lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným absolutoriem 
(závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským vzděláním ukončeným státní závěrečnou 
zkouškou: bakalářský či magisterský studijní program, obor lesnictví.  
 

16. Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-
hospodářských pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení s jejich 
kontaktními údaji a současně předložit doklady o dosaženém odborném vzdělání osob 
uvedených na tomto jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. V případě změny 
výměry VÚ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu technicko-
hospodářských pracovníků. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o 
zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko–hospodářských pracovníků ke 
Smluvnímu partnerovi (případně k Subdodavateli Smluvního partnera, pokud Lesy ČR 
daly ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku předem souhlas s tím, že se může 
jednat o zaměstnance Subdodavatele). 
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12.

13.

14.

15.

16.

Smluvni partner je povinen pri provadéni Péstebnich éinnosti zajistit dodriovani zasad
bezpeénosti prace a ochrany zdraVi pi‘i praci dle Prilohy é. Z4 — Zasady bezpeénosti a
ochrany zdravi pri praci, prip. téi dle prisluénych pravnich predpisfi. Smluvni partner je
povinen uéinit primerena opatreni k eliminaci nebezpeéi vzniku ékody na ZdraVi osob
pohybujicich se na VU, jakoi i kprevenci firazfi u téchto osob. Smluvni partner se mj.
zavazuje, ie mista, na nichi hrozi 1’1raz éi existuje jiné nebezpeéi ékody na zdraVi, opati‘i
Vystrainymi znaékami ”Nepovolanym vstup zakazan“, ,,Zakaz vstupu“ apod.

Smluvni partner je opravnén za fiéelem radného plnéni povinnosti dle Smlouvy bezplatné
pouiivat kdopravé LDS, s nii maji Lesy CR pravo hospodarit. Vpripadé, 2e Smluvni
partner nebo osoba, za jejii éinnost Smluvni partner odpovida (napi‘. Subdodavatel
Smluvniho partnera), zpfisobi na LDS ékodu nad ramec béiného opotrebeni a tuto ékodu
bezodkladne neodstrani, jsou Lesy CR opravnény poiadovat po Smluvnim partnerovi
nahradu takto vzniklé ékody. To neplati V pripadé, 2e ékoda vznikla V dfisledku prikazu
Lesfi CR k provadéni Péstebnich éinnosti V nevhodnych klimatickych podminkach i pres
pisemné upozornéni Smluvniho partnera na nevhodnost techto podminek. Zimni
zpristupnovani LDS (prohrnovani, posyp) si Smluvni partner zajiét’uje pro potreby jim
vykonavaného rozsahu Péstebnich éinnosti na své naklady a na svou odpovednost, pokud
nebude smluvnimi stranami ujednano jinak.

Smluvni partner je povinen pri své éinnosti podle Smlouvy dodriovat pokyny Lesfi CR a
pravni predpisy, zejména Zékon o lesich, Zékon o rostlinolékarské pééi, Zékon o obchodu
s reprodukénim materialem lesnich dreVin, Zékon o ochrané prirody a krajiny, Zékon o
myslivosti, Vodni zakon, Zékonik prace a Obéansky zakonik.

Smluvni partner je povinen po celou dobu trVani smluvniho poméru s Lesy CR zaloieného
Smlouvou zajistit primy kontakt pro komunikaci s Lesy CR a prijimani pokynfi od Lesfi
CR prostrednictvim osob povérenych Smluvnim partnerem, a to jak V praVidelnych
dohodnutych intervalech, tak i kdykoliV na poiadani Lesfi CR. Smluvni partner je pro
tento fiéel povinen zajistit pro VU minimalni poéet technicko-hospodarskych pracovnikfi
poiadovany V Priloze é. Z2 - Ostatni informace, s nimii bude operativné moiné reéit
provozni zaleiitosti tykajici se jednotlivych reVir1°1 VU. Jeden technicko-hospodarsky
pracovnik nesmi byt bez predchoziho souhlasu Lesfi CR povéren souéasné pro Vice
smluvnich fizemnich jednotek. Technicko-hospodarskym pracovnikem se pro fiéely
Smlouvy rozumi zaméstnanec Smluvniho partnera
(popr. zaméstnanec Subdodavatele za podminky predchoziho souhlasu Lesfi CR) 5
fiplnym stredoékolskym vzdélanim ukonéenjrm maturitni zkouékou ve studijnim oboru
lesnictvi, nebo s vyééim odbornym vzdélanim, obor lesnictvi, zakonéenym absolutoriem
(zaVéreénou zkouékou), nebo s vysokoékolskym vzdélanim ukonéenym statni zavéreénou
zkouékou: bakalarsky éi magistersky studijni program, obor lesnictVi.

Smluvni partner je povinen predloiit Lesfim CR jmenny seznam technicko-
hospodarskych pracovnikfi k jednotlivym revirfim formou éestného prohlaéeni s jejich
kontaktnimi fidaji a souéasné predloiit doklady o dosaieném odborném vzdélani osob
uvedenych na tomto jmenném seznamu a tento prfibéiné aktualizovat. V pripadé zmény
VVméry VU se strany zavazuji jednat o fipravé poiadovaného poétu technicko-
hospodarskych pracovnikfi. Souéasti éestného prohlaéeni bude rovnéi potvrzeni o
zaméstnaneckém vztahu jednotlivych technicko—hospodarskych pracovnikfi ke
Smluvnimu partnerovi (pripadné k Subdodavateli Smluvniho partnera, pokud Lesy CR
daly ve smyslu predchoziho odstavce tohoto Elanku predem souhlas s tim, 2e se mfiie
jednat o zamestnance Subdodavatele).
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17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel povinny 
zajistit pro VÚ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný s počtem 
technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou zaměstnanci 
Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu partnerovi jmenný 
seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení s jejich 
kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude 
rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých revírníků k Lesům ČR. 
 

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy. 
 

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností 
a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním 
nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a předat 
posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat 
a používat organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných 
činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen 
dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či 
užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České 
republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká 
plnění podle Smlouvy. 
 

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy. 
 

21. Smluvní partner je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách 
předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve lhůtách 
uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích předpisech. 
Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména název či obchodní 
firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby, jeho 
sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, 
je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a 
odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora uvedený seznam Subdodavatelů (včetně 
souvisejících dokladů) nepředá, budou mít Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní 
partner nevyužil Subdodavatele splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných 
zakázkách. Tím však Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této 
povinnosti vyplývající ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen 
na výzvu Lesů ČR sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Pěstebních činností 
prováděných Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR. 
 

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Pěstebních činností. 
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17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel povinny 
zajistit pro VÚ potřebný počet revírníků, který bude přinejmenším shodný s počtem 
technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Revírníci budou zaměstnanci 
Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují předložit Smluvnímu partnerovi jmenný 
seznam revírníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení s jejich 
kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude 
rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých revírníků k Lesům ČR. 
 

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy. 
 

19. Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností 
a užívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním 
nebezpečím, vyjmenovaných v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, a předat 
posouzení v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat 
a používat organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany u provozovaných 
činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen 
dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či 
užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která jsou v majetku České 
republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí na pozemcích, kterých se dotýká 
plnění podle Smlouvy. 
 

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy. 
 

21. Smluvní partner je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách 
předkládat Lesům ČR seznam Subdodavatelů, a to v rozsahu, formě a ve lhůtách 
uvedených v Zákoně o veřejných zakázkách, jakož i příslušných prováděcích předpisech. 
Smluvní partner je povinen u každého Subdodavatele uvést zejména název či obchodní 
firmu v případě právnické osoby nebo jméno a příjmení v případě fyzické osoby, jeho 
sídlo a identifikační číslo Subdodavatele. Má-li Subdodavatel formu akciové společnosti, 
je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 
seznamu Subdodavatelů. V případě, že Smluvní partner Lesům ČR ve lhůtě dle § 147a 
odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách shora uvedený seznam Subdodavatelů (včetně 
souvisejících dokladů) nepředá, budou mít Lesy ČR za to, že při plnění Smlouvy Smluvní 
partner nevyužil Subdodavatele splňující podmínky dle § 147a odst. 4 Zákona o veřejných 
zakázkách. Tím však Smluvní partner není zbaven své odpovědnosti za splnění této 
povinnosti vyplývající ze Zákona o veřejných zakázkách. Smluvní partner je dále povinen 
na výzvu Lesů ČR sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Pěstebních činností 
prováděných Subdodavatelem Smluvního partnera za období specifikované Lesy ČR. 
 

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za 
účelem provádění Pěstebních činností. 
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Lesy CR jsou rovnei povinny p0 celou dobu trVani smluvniho pomeru zaloieného
Smlouvou zajistit prim}? kontakt pro komunikaci se Smluvnim partnerem
prostrednictvim osob k tomu Lesy CR povérenych. Lesy CR jsou pro tento fiéel povinny
zajistit pro VU potrebny poéet revirnikfi, ktery bude prinejmenéim shodny s poétem
technicko—hospodarskjlch pracovnikfi Smluvniho partnera. Revirnici budou zaméstnanci
Lesfi CR. Za timto fiéelem se Lesy CR zavazuji predloiit Smluvnimu partnerovi jmenny
seznam revirnikfi kjednotlivym revirfim formou éestného prohlaéeni s jejich
kontaktnimi fidaji a tento prfibéiné aktualizovat. Souéasti éestného prohlaéeni bude
rovnéi potvrzeni 0 zamestnaneckém vztahu jednotlivych revirnikfi k Lesfim CR.

Smluvni strany jsou povinny zajistit, aby osoby uréené pro komunikaci s opravnénymi
osobami druhé smluvni strany byly schopny plynule komunikovat Véeském, prip.
slovenském, jazyce, a aby na standardni firovni zvladaly odborné lesnické Vyrazy.

Smluvni partner je povinen provést posouzeni poiarniho nebezpeéi podle ustanoveni § 6a
zakona é. 133/1985 Sb., 0 poiarni ochrané, ve znéni pozdéjéich predpisfi, a to u éinnosti
a uiivanych objektfi se zvyéenjlm poiarnim nebezpeéim a vysokym poiarnim
nebezpeéim, vyjmenovanych vustanoveni § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zakona, a predat
posouzeni Vpisemné formé Lesfim CR. Smluvni partner je dale povinen vypracovat
a pouiivat organizaéni a technicka opatreni k zajiéténi poiarni ochrany u provozovanych
éinnosti, u nichi hrozi nebezpeéi vzniku poiaru. Smluvni partner je rovnéi povinen
dodriovat obecne zavazné bezpeénostni a poiarni predpisy upripadné najatych éi
uiivanych provoznich, Vyrobnich a ubytovacich zarizeni, ktera jsou V majetku Ceské
republiky a/nebo ve spraVé Les1°1 CR nebo se nachazeji na pozemcich, kterjlch se dotyka
plnéni podle Smlouvy.

Smluvni partner je povinen umoinit pracovnikfim Les1°1 CR kontrolu pouiivani
ekologickych 01ej1°1 a hydraulickych naplni u mechanizace pouiivané pri plnéni Smlouvy.

Smluvni partner je pOVinen V souladu s ust. § 147a odst. 5 Zékona 0 verejnych zakazkach
predkladat Lesfim CR seznam Subdodavatelfi, a to V rozsahu, formé a ve lhfitach
uvedenych V zakoné 0 verejnych zakazkach, jakoi i prisluénych provadécich predpisech.
Smluvni partner je povinen u kaidého Subdodavatele uVést zejména nazeV éi obchodni
firmu Vpripadé pravnické osoby nebo jméno a prijmeni Vpripadé fyzické osoby, jeho
sidlo a identifikaéni éislo Subdodavatele. Ma-li Subdodavatel formu akciové spoleénosti,
je prilohou seznamu i seznam Vlastnikfi akcii, jejichi souhrnna jmenovita hodnota
presahuje 10% zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhfité 90 dn1°1 pred dnem predloieni
seznamu Subdodavatelfi. Vpripade, ie Smluvni partner Lesfim CR ve lhfité dle § 147a
odst. 5 Zékona 0 verejnych zakazkach shora uvedeny seznam Subdodavatelfi (Véetné
souvisejicich dokladfi) nepreda, budou mit Lesy CR za to, ie pri plnéni Smlouvy Smluvni
partner nevyuiil Subdodavatele splnujici podminky dle § 147a odst. 4 Zékona o verejnych
zakazkach. Tim Véak Smluvni partner neni zbaven své odpovednosti za splnéni této
povinnosti vyplyvajici ze Zékona 0 verejnych zakazkach. Smluvni partner je dale povinen
na VVzvu Les1°1 CR sdélit Lesfim CR 1’1daje 0 objemu jednotlivjlch Péstebnich éinnosti
provadénych Subdodavatelem Smluvniho partnera za obdobi specifikované Lesy CR.

Smluvni partner je povinen neprodlené oznamit Lesfim CR skuteénosti nasvédéujici
protizakonnému jednani osob na Porostu, ktery byl predan Smluvnimu partnerovi za
fiéelem provadeni Pestebnich éinnosti.
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VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností 
 
1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, Pěstebním 

projektem a Zadávacími listy. Pokud je v Pěstebním projektu nebo Zadávacím listu 
stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen 
tyto Pěstební činnosti provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím 
listu.  

 
2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 

předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat 
Lesům ČR podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních činností za příslušný 
kalendářní týden, přičemž soupis řádně provedených Pěstebních činností za poslední 
týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební činnosti provedeny.  

 
3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních činností 

podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.  

 
4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 

pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 – 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nesrozumitelnosti či 
nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně 
námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich 
odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních 
činností. 
 

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů.  

 
6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem 

nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
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VIII. Zékladni zasady provadéni Péstebnich éinnosti

1. Smluvni partner je povinen provadét Péstebni éinnosti V souladu se Smlouvou, Péstebnim
projektem a Zadavacimi listy. Pokud je V Péstebnim projektu nebo Zadavacim listu
stanoven konkrétni termin pro provedeni Péstebnich éinnosti, je Smluvni partner povinen
tyto Péstebni éinnosti provést V terminu stanoveném V Péstebnim projektu éi Zadavacim
listu.

2. Kpfevzeti Vysledkfi Pestebnich éinnosti Lesy CR dochazi prostrednictvim radného
predani pisemnych soupisfi radné provedenych Péstebnich éinnosti, a to Vélenéni
podlejednotlivjlch Porostfl, a jejich naslednou akceptaci ze strany Lesfi CR. Neni-li
ujednano jinak, je Smluvni partner za timto fiéelem povinen Vidyjednou tydne predkladat
Lesfim CR podrobny pisemny soupis radné provedenych Péstebnich éinnosti za prisluény
kalendarni tyden, priéemi soupis radné provedenych Péstebnich éinnosti za posledni
tyden V mésici musi byt predloien Lesfim CR do druhého pracovniho dne kalendafniho
mésice nasledujiciho p0 kalendaf‘nim mésici, V némi byly Péstebni éinnosti provedeny.

3. Lesy CR jsou povinny podrobné pisemné soupisy fadné provedenych Péstebnich éinnosti
podle pfedchoziho odstavce od Smluvniho partnera pfebirat. Po prevzeti tVdennich
pisemnych soupisfi radne provedenych Péstebnich éinnosti Lesy CR provedou jejich
kontrolu, a to Vidy nejpozdéji do tf‘i pracovnich dn1°1 od prevzeti prisluéného soupisu.
V pfipadé, ie soupisy nevykazuji vady, Lesy CR provedou V téie lhfité i akceptaci Vysledkfi
Péstebnich éinnosti. Stanovena lh1°1ta neplati, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvnim
partnerem predkladany Lesfim CR prfibéiné ve lhfité uvedené V odst. 2 tohoto élanku.
Akceptaci Vysledkfi Péstebnich éinnosti prechazi nebezpeéi ékody na provedeném
zalesnéni éi jinych Vysledcich Pestebnich éinnosti ze Smluvniho partnera na Lesy CR.

4. Pisemné soupisy Pestebnich éinnosti je Smluvni partner povinen predavat krukam
povéreného pracovnika Lesfl CR, ktery je opravnén jii pfi jejich prevzeti ke kaidému
jednotliVému soupisu Péstebnich éinnosti vznést namitky (napr. namitku
nesrozumitelnosti éi neéitelnosti). Vpripadé vadné poskytnutého plneni (zejména
V rozporu s Péstebnim projektem, Zadavacim listem péstebnich éinnosti, Pfflohou 6. P3 —
Podrobné podminky provadéni péstebnich éinnosti nebo V pripadé nesrozumitelnosti éi
neéitelnosti soupis1°1 Pestebnich éinnosti) jsou Lesy CR opravnény vznést pisemné
namitku a stanovit dle okolnosti primérenou lhfitu pro odstranéni téchto vad.
Odstranénim vad neni dotéeno pravo Lesfi CR na nahradu vzniklé ékody. Vpripadé
vzneseni namitky ze strany Lesfi CR se Smluvni partner zavazuje vady odstranit a po jejich
odstranéni Lesfim CR opakované predloiit prisluény soupis provedenych Péstebnich
éinnosti.

5. Pisemné soupisy Péstebnich éinnosti jsou radné akceptovany jejich éitelnym podpisem
povéreného pracovnika Lesfl CR spolu s uvedenim data akceptace. Akceptaci soupisfi
Péstebnich éinnosti ze strany Lesfi CR nejsou dotéena prava Lesfl CR plynouci
z odpovédnosti Smluvniho partnera za skryté vady Péstebnich éinnosti. Pro vylouéeni
pochybnosti se uVadi, ie za akceptaci soupisfi Péstebnich éinnosti se nepovaiuje jejich
podpis povérenym pracovnikem Lesfi CR potvrzujici pouhé pfevzeti téchto soupisfi.

6. Nedodrii—li Smluvni partner objem Jarniho zalesnéni, j e povinen tento nesplnénjl objem
nahradit vtémie kalendarnim roce, V némi mélo bjrt Jarni zalesnéni provedeno,
nestanovi-li Lesy CR jinak. Vtakovém pripadé Lesy CR mohou stanovit, jakym typem
sadebniho materialu bude toto nahradni zalesnéni provedeno (napr. zaména za
krytokorenny sadebni material), priéemi uhradi Smluvnimu partnerovi cenu skuteéné
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použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako Příloha 
č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. IX. Smlouvy.  

 
7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu 

partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u smluvně 
pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle: 

a) dřevin; 
b) PLO; 
c) LVS; 

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu. 
 
8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 

partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
pěstován na VÚ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady Smluvního 
partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro 
vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XIII. Smlouvy. V případě, že 
sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky 
neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou 
povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu 
za sadební materiál bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním 
materiálem Lesů ČR. 
 

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak. 
 

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy 
chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní partner při 
provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů 
ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS 
a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní předpis 
provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně stejnou kvalitu 
a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady 
provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům 
ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této souvislosti zejména 
povinen:  

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii 
záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího 
vyžádání; 

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro 
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 
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a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady 
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povinen:  
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záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat 
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vyžádání; 

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro 
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); 

10.

pouiitého sadebniho materialu uvedenou V Ceniku péstebnich éinnosti, kteryjako Priloha
6. P4 tvori souéast Smlouvy, a upravenou postupem dle (:1. IX. Smlouvy.

V souvislosti s realizaci Péstebniho projektu Jsou Lesy CR povinny poskytnout Smluvnimu
partnerovi informaci o mnoistvi Vlastniho sadebniho materialu péstovaného u smluvné
povéreného pestitele nebo na LZ, podle:
a) drevin;
b) PLO;
c) LVS ;

a to Vidy souéasné s predanim Péstebniho projektu.

Lesy CR maji pravo V ramci realizace Pestebnich éinnosti dle Smlouvy uréit Smluvnimu
partnerovi, aby pouiil pro uréité zalesnované plochy sadebni material vypéstovany ve
smyslu predchoziho odstavce. Smluvni partner J'e vtomto pripadé povinen na zakladé
vyzvy Lesu CR ve stanovené lhuté prevzit za ucasti osoby povérené ktomu Lesy CR
sadebni material ve skolce povéreného pestitele nebo LZ.Neni-1i sadebni material
pestovan na VU, je Smluvni partner opravnen fiéelné vynaloiené naklady Smluvniho
partnera spojené s prevzetim a prevozem dle predchozi Vety poiadovat po Lesich CR. Pro
vyl’iétovani a fakturaci uvedenych nakladfi plati obdobné (:1. XIII. Smlouvy. V pfipadé, ie
sadebni material vykazuje vady, je Smluvni partner povinen Lesy CR na nedostatky
neprodlené upozornit, jinak se ma za to, ie sadebni material nemél vady. Lesy CR jsou
povinny neprodlené zaJ'istit Vyménu opravnené reklamovaného sadebniho materialu
za sadebni material bezvadny nebo zruéit poiadavek na zalesneni ploch sadebnim
materialem Lesfi CR.

Smluvni partner je povinen dodat pro zalesnovani Vhodny sadebni material V souladu
s Pestebnim projektem, pokud neni pozadavkem Lesfi CR na zalesneni sadebnim
materialem Lesfi CR urceno jinak.

V pripadé, ie jsou ve Smlouvé, resp. prilohach Smlouvy, uvedeny nékteré konkrétni nazvy
chemickJ’Ich pripravkfi pouiivanych pri Pestebnich éinnostech, je Smluvni partner pri
provadeni Péstebnich éinnosti opravnén pouiit po predchozim pisemném souhlasu Lesfi
CR pripravky jiné, avéak J'en tehdy, pokud J'sou tyto priprak povoleny vsouladu s
narizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) 6. 1107/2009 ze dne 21. rijna 2009 o
uVadéni pripravkfi na ochranu rostlin na trh a o zruéeni smérnic Rady 79/117/EHS
a91/414/EHS, éi vsouladu 5 jia pravnim predpisem, ktery tento pravni predpis
provede éi nahradi. Smluvni partner je Véak povinen zabezpeéit minimalné stejnou kvalitu
a obdobné fiéinky chemického oéetreni (Lesy CR jsou opravneny na Vlastni naklady
provést otestovani chemického pripravku a Smluvni partner je povinen poskytnout Lesfim
CR kuvedenému nezbytnou souéinnost). Smluvni partner je vtéto souvislosti zejména
pov1nen:
a) vest zaznamy o pripravcich na ochranu rostlin (élanek 67 narizeni Evropského

parlamentu a Rady (ES) 6:. 1107/2009 ze dne 21. rijna 2009 o uvadéni pripravkfi na
ochranu rostlin na trh a o zruéeni smernic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii
zaznamfi opfipravcich na ochranu rostlin pravidelné jednou mésiéné predavat
Lesfim CR avpi‘ipadé iadosti Lesii CR do druhého pracovniho dne od jejiho
vyiadani;

b) dodriet opatreni pri pouiiti pripravkfi nebezpeénych nebo zvlaété nebezpeénych pro
skupiny organismfi (ustanoveni § 51 Zékona o rostlinolékai‘ské pééi avyhlaéka
é. 327/2012 Sb., 0 ochrané Véel, zvere, vodnich organismi’l adaléich necilovych
organismfi pri pouiiti pripravkfi na ochranu rostlin, ve znéni pozdéj§ich predpisii);
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v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona 
o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 
dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v 
případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou 
Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude 
používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona 
o rostlinolékařské péči; 

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 
pro nakládání s přípravky. 

 
 

IX. Ceny za provádění Pěstebních činností 
 
1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, 

který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B – ceník 
SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Pěstebních činností 
uvedené v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2016 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány dle odstavce 3 tohoto článku.  

 
2. Ceny za provádění Pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 

bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Ceny za Pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 

každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl odpovídající 
Inflaci za období od měsíce ledna 2017 (včetně) až do měsíce bezprostředně 
předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč dle předchozí věty 
budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. 

 
4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 

metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen ze 
strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek spotřebitelských cen 
za určité období ze strany Českého statistického úřadu zveřejněn, bude se pro účely 
úpravy cen Pěstebních činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že 
přírůstek spotřebitelských cen za toto období činil 0 %. Smluvní strany se však zavazují, 
že pokud dojde ze strany Českého statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím 
nezveřejněného přírůstku spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Pěstebních 
činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových 
dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5. Služby Pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 

Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.  

 
 

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 
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používat, a dále splnit povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona 
o rostlinolékařské péči; 

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. stupně 
pro nakládání s přípravky. 

 
 

IX. Ceny za provádění Pěstebních činností 
 
1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, 

který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B – ceník 
SaMa). Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Pěstebních činností 
uvedené v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce prosinec roku 2016 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány dle odstavce 3 tohoto článku.  

 
2. Ceny za provádění Pěstebních činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám 

bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3. Ceny za Pěstební činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 

každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl odpovídající 
Inflaci za období od měsíce ledna 2017 (včetně) až do měsíce bezprostředně 
předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč dle předchozí věty 
budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. 

 
4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 

metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen ze 
strany Českého statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek spotřebitelských cen 
za určité období ze strany Českého statistického úřadu zveřejněn, bude se pro účely 
úpravy cen Pěstebních činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že 
přírůstek spotřebitelských cen za toto období činil 0 %. Smluvní strany se však zavazují, 
že pokud dojde ze strany Českého statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím 
nezveřejněného přírůstku spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již 
zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně upravených cen Pěstebních 
činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem vystavení opravných daňových 
dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
5. Služby Pěstebních činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud 

Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.  

 
 

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ 

V pripadé, ie budou pouiity priprak vyjmenované V ustanoveni § 51 odst. 1 Zékona
o rostlinolékarské pééi, informovat o jejich plénovaném pouiiti Lesy CR nejméné 30
dni prede dnem zahéjeni aplikace a nejméné 10 dni prede dnem zahéjeni aplikace V
pripadech, kdy Lesy CR predaji Smluvnimu partnerovi Péstebni éinnosti formou
Zadévaciho listu pro Porost, na némi Smluvni partner predmetné pripravky bude
pouiivat, a déle splnit povinnosti uvedené V ustanoveni § 51 Zékona
o rostlinolékarské pééi;

c) zajistit aplikaci pripravkfi osobami, které jsou minimélne driiteli osvédéeni I. stupné
pro naklédéni s pripravky.

IX. Ceny za provédéni Péstebnich éinnosti

1. Ceny za provédeni jednotliVSIch Péstebnich éinnosti jsou uvedeny V (poloikovém) ceniku,
ktery tvori Prilohu é. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (éést A — cenik PC; éést B — cenik
SaMa). Pro 1’15:e Smlouvy se predpoklédé, 2e ceny za provédéni Péstebnich éinnosti
uvedené V Nabidce odpovidaji cenové hladiné mésice prosinec roku 2016 a Vprfibéhu
trVéni Smlouvy budou upravovény dle odstavce 3 tohoto élénku.

2. Ceny za provédéni Péstebnich éinnosti jsou sjednény jako ceny bez DPH. K témto ceném
bude pi‘ipoéiténa DPH ve léi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

3. Ceny za Péstebni éinnosti, které Smluvni partner nabidl V zadévacim rizeni, budou pro
kaidé kalendérni étvrtleti platnosti Smlouvy upraVOVény o procentni rozdil odpovidajici
Inflaci za obdobi od mésice ledna 2017 (Véetné) ai do mésice bezprostredné
predchézejiciho danému kalendérnimu étvrtleti. Zménené ceny V Ké dle predchozi Véty
budou zaokrouhleny matematicky na celé Ké.

4. Smluvni strany se pro 1’15:e Smlouvy zavazuji respektovat pripadné nésledné zmény
metodiky, oznaéeni éi zmény periodicity zverejnovéni prirfistku spotrebitelskych cen ze
strany Ceského statistického firadu. V pripadé, 2e nebude prirfistek spotrebitelskych cen
za uréité obdobi ze strany Ceského statistického firadu zverejnén, bude se pro 1’16e
fipravy cen Pestebnich éinnosti dle tohoto élénku vychézet z nevyvratitelné domnénky, ie
prirfistek spotrebitelskjlch cen za toto obdobi éinil 0 %. Smluvni strany se Véak zavazuji,
2e pokud dojde ze strany Ceského statistického firadu k dodateénému zverejnéni predtim
nezverejnéného prirfistku spotrebitelskych cen, tak jako k pripadné dodateéné opraVé jii
zverejnénych hodnot, bude provedena oprava pfivodné upravenych cen Péstebnich
éinnosti dle tohoto élénku pro dotéené obdobi za fiéelem vystaveni opravnjlch danovych
dokladi’l dle zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pi‘idané hodnoty, ve zneni pozdéjéich
predpisfi.

5. Sluiby Péstebnich éinnosti jsou poskytovény ve formé diléich (mesiénich) plnéni. Pokud
Smlouva trvala pouze éést kalendérniho mésice, je diléim obdobim ta éést kalendérniho
mésice, V nii Smlouva trvala. Za den uskuteénéni zdanitelného plnéni se povaiuje
posledni den diléiho plnéni.

PROJEKTY, ZADAVACi LISTY A ZMENOVA RiZENi
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X. Projekty a Zadávací listy  

 
1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 

kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.  

 
2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 

ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní strany 
projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu Projektu. Lesy 
ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře odpovídaly 
skutečnému stavu na VÚ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah Pěstebních 
činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy 
k datu předání Projektů. 

 
3. Projekt pro rok 2017 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 

však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2016, bude Projekt pro rok 2017 Smluvnímu 
partnerovi předán do 15. listopadu 2016. Projekt pro roky následující až do doby ukončení 
Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje. 

 
4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 

plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 – 
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XII. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován 
za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XVIII. Smlouvy. 

 
5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje 

především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a 
vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 
lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo 
zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. 
úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické 
účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem 
tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny do 30. září 
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat. 
 

XI. Požadavky na obsah Projektů 
 

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností; 
b) termín provedení Pěstebních činností; 
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X. Projekty a Zadávací listy  

 
1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či v příslušném 

kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním stranám vyhotovení 
výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena 
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.  

 
2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 

ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní strany 
projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu Projektu. Lesy 
ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře odpovídaly 
skutečnému stavu na VÚ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah Pěstebních 
činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy 
k datu předání Projektů. 

 
3. Projekt pro rok 2017 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 

však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2016, bude Projekt pro rok 2017 Smluvnímu 
partnerovi předán do 15. listopadu 2016. Projekt pro roky následující až do doby ukončení 
Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku 
předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt vztahuje. 

 
4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho 

plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin technologií 
definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností, pokud Příloha č. Z2 – 
Ostatní informace nestanoví jinak. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává 
součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či 
pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím 
Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených v čl. XII. Smlouvy. Smluvní partner je 
povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí 
Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem 
odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu 
podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován 
za doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XVIII. Smlouvy. 

 
5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje 

především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a 
vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých 
lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo 
zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. 
úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické 
účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem 
tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou povinny do 30. září 
kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat. 
 

XI. Požadavky na obsah Projektů 
 

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností; 
b) termín provedení Pěstebních činností; 

X. Projekty a Zadavaci listy

1. Projekt bliie specifikuje plnéni Smlouvy V prisluéném kalendafnim roce éi V prisluéném
kalendarnim étvrtleti jejiho trvani a umoinuje obéma smluvnim stranam vyhotoveni
Vyrobnich, ekonomickych a obchodnich planfi pro prisluény rok. Projektem je vymezena
realizace éinnosti Smluvniho partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovavaji Lesy CR. Smluvni partner je pri tvorbé Projektfi opravnén Lesfim
CR predkladat pisemné navrhy a pfipominky k Projektfim, které nasledné smluvni strany
projednaji bud’ distanéni (korespondenéni) formou nebo formou osobnich jednani
smluvnich stran. Lesy CR maji Vyhradni pravo definovat koneénou podobu Projektu. Lesy
CR dbaji pfi tvorbé Projektfi na to, aby Projekty vnejbliie moiné mire odpovidaly
skuteénému stavu na VU a co nejpresnéji popisovaly predmét a rozsah Péstebnich
éinnosti, které maji t dle Smlouvy provadény Smluvnim partnerem a které jsou znamy
k datu predani Projektfi.

3. Projekt pro rok 2017 byl Smluvnimu partnerovi predan pri podpisu Smlouvy. Pokud je
Véak Smlouva uzaVirana pred 15. listopadem 2016, bude Projekt pro rok 2017 Smluvnimu
partnerovi predan do 15. listopadu 2016. Projekt pro roky nasledujici a2 do doby ukonéeni
Smlouvy predaji Lesy CR Smluvnimu partnerovi Vidy ve lhfité do 15. listopadu roku
predchazejiciho kalendarnimu roku, k némui se prisluény Projekt vztahuje.

4. Projekt je pro obé smluvni strany zavazny, priéemi Smluvni partner je opravnén pri jeho
plnéni zaménit jednotliVé technologie Péstebnich éinnosti vramci skupin technologii
definovanych V Priloze 5:. P6 — Radié Vykonfi péstebnich éinnosti, pokud Priloha é. Z2 —
Ostatni informace nestanovi jinak. Projekt se predanim Smluvnimu partnerovi staVa
souéasti Smlouvy. Plnéni Smluvniho partnera dle Projektu mfiie byt konkretizovano éi
pozméneno Zadavacimi listy. Lesy CR jsou opravnény ménit Projekt prostf‘ednictvim
Zadavacich 1ist1°1 pouze za podminek uvedenych V 61. XII. Smlouvy. Smluvni partner je
povinen Zadavaci listy od Lesfi CR prebirat a plnit Smlouvu V souladu s nimi. Pfevzeti
Zadavacich 1ist1°1 je povinen Smluvni partner pisemne potvrdit (napr. podpisem
odpovedného pracovnika). Pokud Smluvni partner nepotvrdi prevzeti Zadavaciho listu
podpisem do nasledujiciho pracovniho dne p0 jeho predani, bude Zadavaci list povaiovan
za doruéeny predanim do sféry dispozice Smluvniho partnera dle (:1. XVIII. Smlouvy.

5. Cast projektu mfiie tvorit typ projektu 2 tj. ,,Projekt predanV podminény“, ktery obsahuje
predevéim opakované zasahy, jei jsou zavislé zejména na klimatickych podminkach a
vyvoji ékfidcfi a ékodlivych éinitelfi V daném roce (napr. druhé oiinani, ochrana mladych
lesnich porostfi proti klikorohu, ochrana mladych lesnich porost1°1 proti zvéf‘i) nebo
zasahy, které nastanou pouze V pripadé nerealizovani nekterych zajmfi Lesfi CR (napr.
fiklid Klestu V pfipadé nerealizovani prodeje Téiebnich zbytkfi na ploée pro energetické
fiéely). V pripadé, 2e nastane nutnost realizace téchto éinnosti, budou Zadavacim listem
tyto prace objednany u Smluvniho partnera. Lesy CR jsou povinny do 30. zari
kalendarniho roku Smluvnimu partnerovi pisemné sdélit, které z podminéné pfedanych
éinnosti specifikovanych V Projektech daného roku nebudou Lesy CR najisto poiadovat.

XI. Poiadavky na obsah Projektfi

Péstebni projekt musi obsahovat alespofi:
a) druh, rozsah a technologii provedeni Pestebnich éinnosti;
b) termin provedeni Péstebnich éinnosti;
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c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 
prováděny. 

 
XII. Změnová řízení a změny Projektů 

 
1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 

přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek 
znemožňujících provádění Pěstebních činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová 
pokrývka na VÚ, dlouhotrvající sucho na VÚ, mráz na VÚ, záplavy na VÚ), jsou Lesy ČR 
povinny akceptovat. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou 
nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné 
zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 

součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce se považuje 
za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní strany 
a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy na změnu 
Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. 
kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od kterého 
má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy 
předkládány v souhrnné podobě. 

 
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich 

převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny 
Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu 
s čl. XVIII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.  

 
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Pěstebních činností; 
b) v rozsahu Pěstebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny; 
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu; 
e) parametrů a druhu sadebního materiálu; 
f) v termínu realizace Pěstebních činností. 

 

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě: 

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb 
ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního 
rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu, případně 
oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, kterými je činnost Lesů ČR 
omezena nebo znemožněna; 

b) dojde-li ke změně LHP; 
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c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 
prováděny. 

 
XII. Změnová řízení a změny Projektů 

 
1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů, 

přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení oběma 
smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy budou 
smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy Smluvního 
partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek 
znemožňujících provádění Pěstebních činností dle Smlouvy (zejména souvislá sněhová 
pokrývka na VÚ, dlouhotrvající sucho na VÚ, mráz na VÚ, záplavy na VÚ), jsou Lesy ČR 
povinny akceptovat. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou 
nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné 
zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je 
nepřípustná. 

 
2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 

součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce se považuje 
za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní strany 
a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy na změnu 
Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. 
kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, od kterého 
má navržená změna platit, neujednají-li smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy 
předkládány v souhrnné podobě. 

 
3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich 

převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh změny 
Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany v souladu 
s čl. XVIII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana sama.  

 
4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna: 

a) v druhu Pěstebních činností; 
b) v rozsahu Pěstebních činností; 
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny; 
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu; 
e) parametrů a druhu sadebního materiálu; 
f) v termínu realizace Pěstebních činností. 

 

5. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě: 

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a 
abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 Zákona o lesích, odůvodněných potřeb 
ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání soudního nebo správního 
rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu, případně 
oznámení záměru o vyhlášení chráněného území přírody, kterými je činnost Lesů ČR 
omezena nebo znemožněna; 

b) dojde-li ke změně LHP; 

c) oznaéeni Porostfi nebo Fiktivnich porostfi, ve kterych maji byt Péstebni éinnosti
provédény.

XII. Zménové fizeni a zmény Projektfi

1. Lesy CR 1 Smluvni partner jsou oprévnéni pIedloiit pisemné névrhy na zménu Projektfi,
pfiéemi tyto zmény, neujednaji-li smluvni strany jinak, budou p0 schvéleni obéma
smluvnimi stranami fiéinné 0d prvého dne kalendéfniho mésice nésledujiciho p0
kalendéfnim mésici, ve kterém byla zména smluvnimi stranami schvélena. Névrhy budou
smluvnimi stranami projednévény V tzv. zménovych fizenich. Névrhy Smluvniho
partnera na zménu Projektfi z d1°1V0d1°1 prokazatelné extrémnich klimatickych podminek
znemoifiujicich provédéni Péstebnich éinnosti dle Smlouvy (zejména souvislé snéhové
pokryvka na VU, dlouhotrvajici sucho na VU, mréz na VU, zéplavy na VU), jsou Lesy CR
povinny akceptovat. Zménové fizeni mohou probihat distanéni (korespondenéni) formou
nebo formou osobnich jednéni smluvnich stran, ze kterych budou pofizovény pisemné
zépisy. Zména Projektfi éi zména Zadévacich listfi, uéinéné pouze fistni formou, je
nepfipustné.

2. Smluvni strany jsou povinny si V rémci zménového fizeni poskytovat VZéjemnou
souéinnost, zejména fédné reagovat na névrhy druhé smluvni strany. Reakce se povaiuje
za fédnou, pokud byla uéinéna d0 7 dn1°1 p0 obdrieni névrhu druhé smluvni strany
a vymezuje jednoznaéné stanovisko k névrhu pfisluéné smluvni strany. Névrhy na zménu
Projektfi jsou smluvni strany oprévnény pfedloiit druhé smluvni strané nejpozdéji d0 15.
kalendéfniho dne kalendéfniho mésice, ktery pfedchézi kalendéfnimu mésici, 0d kterého
mé navriené zména platit, neujednaji-li smluvni strany jinak. Névrhy musi t Vidy
pfedklédény V souhrnné podobé.

3. Obé smluvni strany se zavazuji pfi pfedéni névrhfi zmén Projektu pisemné potvrdit jejich
pfevzeti a pfedéni; V pfipadé odmitnuti splnéni tohoto zévazku se povaiuje névrh zmény
Projektu za doruéeny jeho pfedénim do sféry dispozice druhé smluvni strany V souladu
s (:1. XVIII. Smlouvy. Néklady zménového fizeni nese kaidé smluvni strana sama.

4. Za zménu Péstebniho projektu se povaiuje zejména zména:
a) V druhu Péstebnich éinnosti;
b) V rozsahu Péstebnich éinnosti;
c) Porostfl, ve kterych maji byt Péstebni éinnosti provedeny;
d) V odliéném rozsahu pouiité technologie a jejim umisténi V Porostech

oproti pfivodnimu Péstebnimu projektu;
e) parametrfl a druhu sadebniho materiélu;
f) V terminu realizace Péstebnich éinnosti.

5. Lesy CR jsou oprévnény jednostranné mimo reiim zménového fizeni provédét zmény
Projektfi, V nezbytné nutném rozsahu a jen z Véinych dfivodfi, a to zejména V pfipadé:
a) iivelnich udélosti, klimatickjlch V1iV1°1 (sucho, dlouhodobé deété apod.),

nepfedvidatelnych, byt’ i jen hrozicich ékodnich udélosti zpfisobenych biotickymi a
abiotickymi éiniteli ve smyslu ustanoveni § 32 Zékona 0 lesich, odfivodnénych potf‘eb
ekonomickych éi poiadavkfi lesniho hospodafeni, vydéni soudniho nebo sprévniho
rozhodnuti, vydéni nového nebo zmény dosavadniho prévniho pfedpisu, pfipadné
oznémeni zéméru o vyhlééeni chrénéného fizemi pfirody, kterymi je éinnost Lesfi CR
omezena nebo znemoinéna;

b) dojde—li ke zméné LHP;
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c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 
Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje rovněž, 
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS; 

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS. 

 
6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 

předchozího odstavce je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek dle 
čl. XIX. odst. 6 písm. b) Smlouvy. 

 
7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna: 

a)  umístění Pěstebních činností z Fiktivního porostu na Porost; 
b)  Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný“. 
 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI 
 

XIII. Účtování a platební podmínky 
 
1. Cenu za provádění Pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 

řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury vystavované 
Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.  

 
2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 

poměrem založeným Smlouvou budou splatné 30 dní od data vystavení příslušných 
faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé strany 
dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu 
pohledávek. 

 
3. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Pěstebních činností, je řádně vystavena, 

pokud: 

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 
byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy;  

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 

 
4. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně vystavena, 

pokud: 

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě úroku 
z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  
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c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 
Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje rovněž, 
avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu Zákona o majetkovém 
vyrovnání s RC a NS; 

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a 
náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS. 

 
6. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 

předchozího odstavce je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek dle 
čl. XIX. odst. 6 písm. b) Smlouvy. 

 
7. Za změnu Projektu se nepovažuje změna: 

a)  umístění Pěstebních činností z Fiktivního porostu na Porost; 
b)  Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný“. 
 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI 
 

XIII. Účtování a platební podmínky 
 
1. Cenu za provádění Pěstebních činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na základě 

řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury vystavované 
Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění; 
faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.  

 
2. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 

poměrem založeným Smlouvou budou splatné 30 dní od data vystavení příslušných 
faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů druhé strany 
dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány přednostně na jistinu 
pohledávek. 

 
3. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Pěstebních činností, je řádně vystavena, 

pokud: 

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, který 
byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy;  

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění; 
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 

 
4. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně vystavena, 

pokud: 

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě úroku 
z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;  

c) dojde—li ke zméné Vlastnickych nebo uiivacich pomérfi V Projektem dotéenych
Porostech, priéemi tato zména Vlastnickych nebo uiivacich pomerfi zahrnuje rovnéi,
avéak ne VVluéne, prechod éi prevod Vlastnického prava V dfisledku tzv. majetkového
vyrovnani s cirkvemi a naboienskymi spoleénostmi ve smyslu Zakona o majetkovém
vyrovnani s RC a NS;

(1) dojde—li k omezeni nakladani s majetkem narokovanym registrovanymi cirkvemi a
naboienskymi spoleénostmi éi k omezeni jeho uiivani, V§e ve smyslu Zékona o
majetkovém vyrovnani 5 RC a NS.

6. Jestliie Smluvni partner nebude souhlasit se zménami Projektfi provedenymi podle
predchoziho odstavce je Smluvni partner opravnén Smlouvu vypovédét za podminek dle
(:1. XIX. odst. 6 pism. b) Smlouvy.

7. Za zménu Projektu se nepovaiuje zména:
a) umisténi Pestebnich éinnosti z Fiktivniho porostu na Porost;
b) Zadavacim listem zadané Pestebni éinnosti uvedené vtypu projektu 2, tj. ,,Projekt

predany podminény“.

PLATEBNI PODMINKY A NEKTERE DISPOZICE s POHLEDAVKAMI

XIII. Uétovéni a platebni podminky

1. Cenu za provadéni Pestebnich éinnosti hradi Lesy CR Smluvnimu partnerovi na zakladé
radnych dafiovych dokladfi — faktur (dale také jen ,faktura“). Faktury vystavované
Smluvnim partnerem maji splatnost 45 dni ode dne uskuteénéni zdanitelného plneni;
faktura musi byt doruéena do tf‘i pracovnich dn1°1 ode dne jejiho vystaveni.

2. Veékeré sankce a firoky vzeélé z plnéni Smlouvy éi vzniklé vsouVislosti se smluvnim
pomérem zaloienym Smlouvou budou splatné 30 dni od data vystaveni pfisluénjlch
faktur; faktura musi byt doruéena do péti pracovnich dnfi ode dne jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, 2e veékeré fihrady poukazované na fihradu dluhfl druhé strany
dle Smlouvy Ci V souVislosti 5 Hi vzniklych, budou zapoéitaVany prednostné na jistinu
pohledavek.

3. Faktura, kterou je vyl’létovana cena za provadéni Péstebnich éinnosti, je fadné vystavena,
pokud:
a) odpovida soupisu Péstebnich éinnosti provedenych za dany kalendafni mésic, ktery

byl vyhotoven api‘edan Smluvnim partnerem Lesfim CR a ktery byl Lesy CR
akceptovan ve smyslu (:1. VIII. Smlouvy;

b) ma veékeré naleiitosti dafiového a fiéetniho dokladu podle prisluénych pravnich
predpisfi;

c) je jeji prilohou kopie potvrzenjlch dokumentfi dokladajicich prevzeti plnéni;
(1) ma daléi naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

4. Faktura, kterou je vyfiétovana smluvni pokuta nebo firok z prodleni, je fadné vystavena,
pokud:
a) smluvni pokuta byla vypoétena dle prisluénych ustanoveni Smlouvy, V pripade firoku

z prodleni byl tento vypoéten dle prisluénych pravnich predpisfi;
b) ma veékeré naleiitosti dafiového a fiéetniho dokladu podle prisluénych pravnich

pfedpisfi;
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c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury. 
 

6. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného 
Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. V takovém případě 
neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za řádně vystavenou, 
pokud neobsahuje jiné nedostatky. 
 

7. Cena za Pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner 
je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Pěstební činnosti podle Smlouvy 
provedené v  předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní 
partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního 
dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Pěstební 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek). 
 

8. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem 
písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování. 
 

9. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní symboly, 
pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá smluvní strana 
sama. 

 
XIV. Některé dispozice s pohledávkami 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 

splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou 
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a 
to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby 
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c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami. 
 

5. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura určena, 
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení s uvedením 
chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě oprávněně 
vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit 
bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího 
vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či 
doplněné) faktury. 
 

6. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného 
Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. V takovém případě 
neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za řádně vystavenou, 
pokud neobsahuje jiné nedostatky. 
 

7. Cena za Pěstební činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner 
je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Pěstební činnosti podle Smlouvy 
provedené v  předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou. Smluvní 
partner je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního 
dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Pěstební 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Pěstební činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Pěstební 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto Pěstební 
činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Pěstební činnosti provedené 
v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace (námitek). 
 

8. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem 
písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování. 
 

9. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní symboly, 
pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá smluvní strana 
sama. 

 
XIV. Některé dispozice s pohledávkami 

 
1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 

splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou 
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a 
to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího k započtení do doby 

c) ma daléi naleiitosti dohodnuté smluvnimi stranami.

5. V pripade, ie faktura nebude vystavena radné, je smluvni strana, které je faktura uréena,
opravnéna fakturu vratit ve lhfité 5 pracovnich dn1°1 od jejiho doruéeni s uvedenim
chybnych éi chybéjicich naleiitosti. Pokud bude faktura V uvedené lhfité opravnéne
vracena, je smluvni strana, které byla faktura vracena, povinna radné vystaVit a doruéit
bezvadnou (opravenou éi doplnenou) fakturu, a to ve lhfite 5 pracovnich dnfi od jejiho
vraceni. Nova 1h1°1ta splatnosti poéina béiet ode dne vystaveni bezvadné (tj. opravené éi
doplnené) faktury.

6. V pripade, ie se datum splatnosti uvedené na faktufe liéi od data splatnosti stanoveného
Smlouvou, je rozhodujici datum splatnosti stanovené Smlouvou. Vtakovém pripadé
neplati ustanoveni predchoziho odstavce, tj. faktura se povaiuje za radne vystavenou,
pokud neobsahuje jiné nedostatky.

7. Cena za Péstebni éinnosti bude hrazena Vidy jednou mésiéné, a to V rozsahu skuteéné
poskytnutého a zarovefi zcela ukonéeného a Lesy CR prevzatého plnéni. Smluvni partner
je opravnen Vidy jednou mésiéné vyfiétovat cenu za Pestebni éinnosti podle Smlouvy
provedené V predchazejicim kalendarnim mésici, a to samostatnou fakturou. Smluvni
partner je povinen radne vystaVit a doruéit fakturu Vidy nejpozdéji do 15. kalendarniho
dne mesice, ktery nasleduje po kalendarnim mésici, ve kterém byly provedeny Pestebni
éinnosti, jejichi cena je fakturou vyfiétovana. Smluvni partner Véak neni opravnén
vyfiétovat Pestebni éinnosti, které jsou predmétem reklamace (namitek) ze strany Lesfi
CR, a to ai do fiplného vyrizeni reklamace (namitek). V pripadé, 2e po fiplném vyrizeni
reklamace (namitek) vyjde najevo potreba vyfiétovat, prip. dofiétovat cenu za Pestebni
éinnosti, které byly predmétem reklamace (namitek), bude nasledné cena za tyto Péstebni
éinnosti vyfiétovana fakturou, kterou jsou vyfiétovany Pestebni éinnosti provedené
V kalendafnim mésici, ve kterém doélo k fiplnému vyrizeni reklamace (namitek).

8. Faktura radne vystavena Smluvnim partnerem je radne doruéena, je-li doruéena
na adresu LS uvedené V (:1. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy CR nestanovi pisemné jinak.
Faktura fadne vystavena Lesy CR je radne doruéena, je-li doruéena dle Smlouvy na
adresu sidla Smluvniho partnera uvedenou ve Smlouvé, pokud Smluvni partner predem
pisemné neoznami Lesfim CR jinou adresu pro doruéovani.

9. Veékeré cenové fidaje tykajici se plneni podle Smlouvy se uVadeji V korunach éeskych.
Rovnéi Véechny platby podle Smlouvy budou probihat V éeskych korunach,
a to bezhotovostnim prevodem ve prospéch bankovniho fiétu smluvni strany, které
je V konkrétnim pripadé V postaveni Veritele, uvedeného ve Smlouvé, resp. ve prospech
jiného I’létu, jehoi identifikaci tato smluvni strana predem pisemné sdéli druhé smluvni
strane, priéemi pouhé uvedeni takového jiného fiétu na fakture se nepovaiuje za
dostaéujici. Smluvni strany se pri platbach zavazuji pouiivat prisluéné variabilni symboly,
pokud jsou uvedeny na fakture. Naklady na bankovni poplatky nese kaida smluvni strana
sama.

XIV. Nékteré dispozice s pohledavkami

1. Smluvni strany jsou opravneny zapoéist jakoukoliV svou splatnou pohledaVku proti
splatné pohledavce druhé smluvni strany, a to i easteéné. Smluvni strany jsou dale
opravnényjednostranné zapoéist jakoukoliV svou splatnou éi nesplatnou vyfakturovanou
pohledavku proti splatné éi nesplatné vyfakturované pohledavce druhé smluvni strany, a
to i easteéne, a to sodloienou fiéinnosti jednani sméf'ujiciho kzapoéteni do doby
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splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v 
okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez 
ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní 
strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy. 

 
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 

Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést. 

 
3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 

smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě. 

 
4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany: 

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo 

b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; 
nebo 

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo 
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 

věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě 
Smlouvy. 
 

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí 
o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné veškeré pohledávky 
vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně 
rozhodnuto. 

 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

XV. Odpovědnost za škodu 
 
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 

předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.  
 

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a vykonávat 
tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek 
užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví svých 
zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvní činnosti 
tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR o účasti 
v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších 
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splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání směřujícího k započtení došlo v 
okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez 
ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní 
strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy. 

 
2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 

Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet 
podle předchozího odstavce provést. 

 
3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 

smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě. 

 
4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé 

smluvní strany: 

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo 

b) postoupit pohledávku, kterou má za druhou smluvní stranou na základě Smlouvy; 
nebo 

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo 
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně v osobě 

věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě 
Smlouvy. 
 

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní rozhodnutí 
o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se tímto okamžikem splatné veškeré pohledávky 
vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně 
rozhodnuto. 

 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

XV. Odpovědnost za škodu 
 
1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 

předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.  
 

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a vykonávat 
tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek 
užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, zdraví svých 
zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat smluvní činnosti 
tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení Lesů ČR o účasti 
v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších 

splatnosti obou pohledavek tak, aby k fiéinnosti jednani smérujiciho k zapoéteni doélo V
okamiiku stretu zapoéitavanych p0h1edavek. Zapoéist lze jakoukoliV pohledavku bez
ohledu na to, zda vznikla na zakladé Smlouvy, proti jakékoliV pohledavce druhé smluvni
strany bez ohledu na to, zda vznikla na zakladé Smlouvy.

2. Provedeni zapoétu ze strany Smluvniho partnera podle predchoziho odstavce mohou
Lesy CR odmitnout do dne splatnosti faktury, a to VOdfiVOdnenSIch pripadech
(napr. podminky dotaci atd.). Vpripadech, kdy Lesy CR zapoéet ze strany Smluvniho
partnera podle predchoziho odstavce odmitnou, neni Smluvni partner opravnén zapoéet
podle predchoziho odstavce provést.

3. Zapoéteni se prOVadi jednostrannym pisema projevem V1°11e adresovanym druhé
smluvni strane. Zapoéteni pohledavky provedené vrozporu s pravidly sjednanymi
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvnich stran lze V jednotlivych pripadech zapoéist
jakékoliv pohledavky bez ohledu na pravidla sjednana ve Smlouve.

4. Smluvni strana neni opravnéna bez predchoziho VVslovného pisemného souhlasu druhé
smluvni strany:
a) zfidit zéstavni prévo k p0hledévkém, které ma éi ji vzniknou za druhou smluvni

stranou na zaklade Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledavku, kterou ma za druhou smluvni stranou na zakladé Smlouvy;

nebo
c) postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji éésti; nebo
d) uéinit jakékoliv pravni nebo jiné jednani, VC. opomenuti, sméi‘ujici ke zméné V osobé

Veritele, kterému je druha smluvni strana povinna plnit svfij dluh vznikljl na zékladé
Smlouvy.

5. Vpripade, ie bude dle zakona é. 182/2006 Sb., 0 fipadku a zpfisobech jeho reéeni
(insolvenéni zakon), ve zneni pozdéjéich predpisfi, vydano pravomocné soudni rozhodnuti
0 1’1padku jedné ze smluvnich stran, stanou se timto okamiikem splatné veékeré pohledak
vzniklé na zakladé Smlouvy za smluvni stranou, 0 jejimi fipadku bylo pravomocné
rozhodnuto.

VSEOBECNA USTANOVENi

XV. Odpovédnost za ékodu

1. Smluvni strany jsou povinny V prfibéhu trVani smluvniho poméru zaloieného Smlouvou
predchazet moinym fijmam, popr. i zakroéit k odvraceni ékody.

2. Smluvni partner je povinen veékeré éinnosti upravené Smlouvou zajiét’ovat a vykonévat
tak, aby neohrozil zejména iivotni prostredi, majetek Ceské republiky nebo majetek
uiivany Lesy CR, ani majetek jinych pravnickych nebo fyzickych osob, zdraVi svych
zaméstnancfi nebo tretich osob. Smluvni partner je povinen realizovat smluvni éinnosti
tak, aby jejich provedenim nezapriéinil 0hr0ieni platnosti osvédéeni Lesfi CR 0 fiéasti
vregionalni certifikaci systémem PEFC, certifikaci rady CFCS 2002, prip. daléich
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certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní partner prohlašuje, 
že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených osvědčení a certifikátů Lesů 
ČR. 

 
3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 

upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění 
nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner nese odpovědnost 
za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti 
upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro vyloučení pochybností se 
uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 Občanského zákoníku. 
 

4. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o Subdodavatele, 
zejména za: 
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, kulturních 

památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České 
republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR právo hospodařit 
či majetku 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 právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské péči, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů]; 

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení 
§ 32 odst. 8, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 2 Zákona o lesích; 

c) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 
PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy; 

d) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci; 

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – Zásady 
požární ochrany; 

f) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé 
činnosti provedeny jinou osobou; 

g) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy. 

 
5. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana povinna 
platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné 
odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením překážky dle 
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit existenci takové 
překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce dozvěděla nebo při 
náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Lesy ČR odpovídají ve 
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certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní partner prohlašuje, 
že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených osvědčení a certifikátů Lesů 
ČR. 

 
3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 

upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná o 
Subdodavatele, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění 
nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner nese odpovědnost 
za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti 
upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro vyloučení pochybností se 
uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914 Občanského zákoníku. 
 

4. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, bez ohledu na to, zda se jedná o Subdodavatele, 
zejména za: 
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, kulturních 

památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České 
republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR právo hospodařit 
či majetku 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 právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské péči, zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů]; 

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení 
§ 32 odst. 8, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 2 Zákona o lesích; 

c) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem 
PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností 
Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy; 

d) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci; 

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – Zásady 
požární ochrany; 

f) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé 
činnosti provedeny jinou osobou; 

g) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy. 

 
5. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana povinna 
platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné 
odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením překážky dle 
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna oznámit existenci takové 
překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o překážce dozvěděla nebo při 
náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Lesy ČR odpovídají ve 

certifikatfi ziskanych Lesy CR, 0 kterych bude informovan. Smluvni partner prohlaéuje,
Eve je zcela srozumén s poiadavky vyplyvajicimi z uvedenych osvédéeni a certifikatfi Lesfi
CR.

3. Smluvni partner odpovida za ékody, které vzniknou V souVislosti s provédénim éinnosti
upravenych Smlouvou. Smluvni partner odpovida i za ékody, které zpfisobi jeho
zaméstnanci nebo pravnické éi fyzické osoby, které Smluvni partner vyuiije pro plneni
povinnosti podle Smlouvy nebo k jinym éinnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedna o
Subdodavatele, Véetné ékod takto zpfisobenych cestou do mista plnéni, V misté plnéni
nebo cestou z mista plneni a V bezprostrednim okoli. Smluvni partner nese odpovédnost
za plnéni svych povinnosti podle Smlouvy ve stejném rozsahu i V pripadé, 2e éinnosti
upravené Smlouvou provadi prostrednictvim tretich osob. Pro vylouéeni pochybnosti se
uVadi, 2e smluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 2914 Obéanského zakoniku.

4. Smluvni partner dale odpovida, a to i V pripadé, 2e éinnosti bude Smluvni partner
provadét prostrednictvim tretich osob, bez ohledu na to, zda se jedna o Subdodavatele,
zejména za:
a) ékody na iivotnim prostredi, iivotech a zdraVi lidi a iivoéichfi, rostlinach, kulturnich

pamatkach, zvlaété chranénych druzich rostlin éi iivoéichfi, a ékovdy na majetku Ceské
republiky, Véetné majetku Ceské republiky, k némui maji Lesy CR prévo hospodarit
éi majetku daléich osob, ke kterym dojde V dfisledku pouiivani ntonch éi
nedovolenych technologii éi postupfi, pouiiVani ntodnych éi nedovolenych
ropnych produktfi, nepovolenVch chemikalii, zavadnych latek a materialfi éi
nedodrienim pravnich predpisfi [zejména Zékona o rostlinolékai‘ské pééi, zakona é.
185/2001 Sb., 0 odpadech a o zméné nékterych daléich zakonfi, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi, Vodniho zakona, Zékona o ochrané prirody a krajiny, zakona 5:. 20/1987
Sb., 0 statni pamétkové pééi, ve znéni pozdéjéich predpisfi, vyhlaéky é. 327/2012 8b.,
0 ochrane Véel, ZVere, vodnich organismfi a daléich necilovych organismfi pri pouiiti
pripravkfi na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi];

b) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vyplyvajicich pro Vlastnika lesa z ustanoveni
§ 32 odst. 8, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 2 Zékona o lesich;

c) ékody vzniklé ztrétou platnosti osvédéeni o fiéasti V regionalni certifikaci systémem
PEFC, pripadné daléich certifikatfi ziskanych Lesy CR, zpfisobené éinnosti
Smluvniho partnera V rozporu se Smlouvou nebo pravnimi predpisy;

d) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vyplyvajicich z predpisfi k zajiéteni ochrany
zdraVi a bezpeénosti pri praci;

e) ékody vzniklé nedodrienim povinnosti vyplyvajicich z predpisfi k zabezpeéeni
poiarni ochrany éi nedodrienim povinnosti vyplyvajicich z Prilohy é. Z5 — Zésady
poiarni ochrany;

f) ékody zpfisobené tim, ie V dfisledku prodleni Smluvniho partnera musely byt nékteré
éinnosti provedeny jinou osobou;

g) ékody vzniklé nedodrienim daléich povinnosti stanovenych Smlouvou nebo obecne
zavaznymi prévnimi predpisy.

5. Vpripadé, 2e nékteré ze smluvnich stran brani ve splnéni povinnosti podle Smlouvy
mimofadna nepredvidatelna a neprekonatelna prekaika vzniklé nezaVisle na jeji V1°11i ve
smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku, neni tato smluvni strana povinna
platit smluvni pokutu zajiét’ujici splnéni takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné
odpovédnostni nasledky. Smluvni strana, které je dotéena pfisobenim prekéiky dle
ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku, je povinna oznémit existenci takové
prekaiky druhé smluvni strané bezodkladné poté, kdy se 0 prekaice dozvédéla nebo pri
naleiité pééi mohla dozvedét, jinak odpovida za vzniklou ékodu. Lesy CR odpovidaji ve
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smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem neoznámení změn v 
dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy. 

 
6. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na 
lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, 
ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy. 

 
XVI. Odpovědnost za vady  

 
1. Odpovědnost za vady provedených Pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak. 
 

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny Pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR. 
 

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností dle porostních 
skupin v dále uvedeném rozsahu: 

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner): 
� záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
� záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku; 

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné Pěstební 
činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou; 

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší. 

 
Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 
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smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem neoznámení změn v 
dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy. 

 
6. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 

předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na 
lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, 
ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy. 

 
XVI. Odpovědnost za vady  

 
1. Odpovědnost za vady provedených Pěstebních činností se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno 
jinak. 
 

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné 
odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, mají Lesy ČR 
právo na přiměřenou slevu z ceny Pěstebních činností nebo na základě předchozího 
vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či 
třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje takto 
vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za vady náleží 
Lesům ČR. 
 

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností dle porostních 
skupin v dále uvedeném rozsahu: 

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner): 
� záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku; 
� záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku; 

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) Smlouvy, 
minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku; 

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné Pěstební 
činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou; 

d) záruka za aplikaci pesticidů trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od doby 
aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší. 

 
Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje 
na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku působení 
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem 

smyslu tohoto odstavce zejména za ékody vzniklé nasledkem neoznameni zmén V
dokumentech, ke kterému jsou povinny dle él. VII. odst. 4 Smlouvy.

6. Odpovédnost za ékodu a nahrada ékody se ridi Smlouvou a dale prisluénymi pravnimi
predpisy, zejména Obéanskym zakonikem. Odpovédnost za ékodu zpfisobenou provozni
éinnosti se ridi ustanovenim § 2924 Obéanského zakoniku. Vyée nahrady ékody na
lesnich porostech se ridi Zékonem o lesich a provadécimi pravnimi predpisy, zejména
vyhlaékou 6. 55/1999 Sb., 0 zpfisobu Vypoétu vyée fijmy nebo ékody zpfisobené na lesich,
ve znéni pozdéjéich predpisfi, jinak prisluénymi pravnimi predpisy.

XVI. Odpovédnost za vady

1. Odpovédnost za vady provedenych Péstebnich éinnosti se ridi prisluénymi ustanovenimi
Obéanského zakoniku upravujicimi smlouvu o dilo, pokud neni ve Smlouvé stanoveno
jinak.

2. V pripade odstranitelnych vad Lesy CR zpravidla prednostné uplatni pravo na bezplatné
odstranéni vady. Jestliie reklamovana vada neni Véas a radne odstranena, maji Lesy CR
pravo na primerenou slevu z ceny Péstebnich éinnosti nebo na zakladé predchoziho
vyrozuméni Smluvniho partnera pravo na odstranéni vady Vlastnimi zaméstnanci éi
tretimi osobami na naklady Smluvniho partnera. Smluvni partner se zavazuje takto
vyfiétované naklady Lesfim CR uhradit. Volba narokfi z odpovednosti za vady naleii
Lesfim CR.

3. Smluvni partner poskytuje Lesfim CR zaruku za jakost Pestebnich éinnosti dle porostnich
skupin V dale uvedeném rozsahu:
a) zalesnovani (mimo vad zpfisobenych extrémnim prisuékem, poiary, povodnémi,

dobytkem, zvéri a spalenim Vyhonfi pozdnim mrazem, pokud vznik téchto vad
nezapriéinil Smluvni partner):
- zaruka za Jarni zalesnéni trvajici do konce mésice zari téhoi kalendarniho roku;
- zaruka za Podzimni zalesnéni trvajici do konce mésice kVetna nasledujiciho

kalendarniho roku a u 7. a 8. LVS do konce mésice éervna nasledujiciho
kalendarniho roku;

b) zaruka za ochranu proti klikorohu trvajici od okamiiku aplikace pripravku,
uvedeného V zaznamech pouiiVani pripravkfi dle (:1. VIII. odst. 10 pism. a) Smlouvy,
minimalné po dobu 30 dn1°1 od aplikace pripravku;

c) zaruka za ochranu proti okusu zvéri trvajici do konce patého kalendarniho mésice
nasledujiciho po kalendarnim mésici, ve kterém Lesy CR prevzaly prisluéné Péstebni
éinnosti, pokud V této dobé nenastalo poékozeni prostredkfi ochrany treti osobou;

d) zaruka za aplikaci pesticidfi trvajici do konce kalendarniho mesice nasledujiciho
po kalendarnim mesici, ve kterém se prokazatelne zaéal projevovat fiéinek zasahu,
nebo do konce doby Vyrobcem garantované fiéinnosti pouiitého pripravku od doby
aplikace, pokud je doba této garantované fiéinnosti deléi.

Pokud je podle tohoto odstavce poiadovana zaruéni doba, pouiije Smluvni partner
pripravek minimalne s poiadovanou zaruéni dobou; V pripadech, kdy Smluvni partner
pouiije pripravek s kratéi zaruéni dobou, nei je Lesy CR poiadovana, musi provést
opakované oéetreni pripraVkem na své Vlastni naklady tak, aby celkova poiadovana
zaruéni doba byla zcela a nepretriité dodriena. Zéruka dle tohoto odstavce se nevztahuje
na pripady, kdy knedodrieni jakosti Péstebnich éinnosti dojde Vdfisledku pfisobeni
hmyzich ékfidcfi, hlodavcfl éi projeV1°1 vandalismu. Zéruka dle tohoto odstavce se ovéem
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uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností. 

 
4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 

č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, 
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a 
o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného 
počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování 
překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je 
Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v  rozsahu přesahujícím 10 %, a 
to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na 
zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních 
činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, 
je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do 
konce smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B 
– ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B 
– ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 
tohoto článku.  

 
5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 

práva na zaplacení smluvní pokuty. 
 
 
 
 
 

XVII. Smluvní sankce 
 
1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním 

Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností podle 
Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny 
podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) za nevykonanou 
Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů 
(podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním zalesnění i Podzimním 
zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních 
projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li 
v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;  

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah 
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uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či projevů 
vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností. 

 
4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 

č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, 
o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a 
o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného 
počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování 
překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je 
Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v  rozsahu přesahujícím 10 %, a 
to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na 
zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních 
činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, 
je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli 
pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do 
konce smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část B 
– ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B 
– ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 
tohoto článku.  

 
5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 

práva na zaplacení smluvní pokuty. 
 
 
 
 
 

XVII. Smluvní sankce 
 
1. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti s prováděním 

Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty: 

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností podle 
Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny 
podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) za nevykonanou 
Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení s výjimkou výkonů 
(podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním zalesnění i Podzimním 
zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku označených v Pěstebních 
projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li 
v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;  

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah 

uplatni tam, kde ochrana pred pfisobenim hmyzich ékfidcfi, hlodavcfi éi projeV1°1
vandalismu byla souéasti dodavky Péstebnich éinnosti.

4. Zalesneni musi byt provedeno V souladu se Zékonem 0 lesich a vyhléékou
é. 139/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti 0 prenosu semen a sazenic lesnich drevin,
0 evidenci 0 pfivodu reprodukéniho materialu a podrobnosti 0 obnové lesnich porostfi a
0 zalesnovani pozemkfi prohlaéenych za pozemky uréené k plnéni funkci lesa, ve znéni
pozdéjéich predpisfi, priéemi 1’1hyn na zalesfiovani nesmi prekroéit 10 % vysézeného
poétu jedincfi kaidé dreviny zvléét’ na zalesnované ploée. Pokud fihyn na zalesnovani
prekroéi 10 % vysazeného poétu jedincfi kaidé dreviny zvléét’ na zalesfiované ploée, je
Smluvni partner p0Vinen provést nahradni zalesfiovani V rozsahu presahujicim 10 %, a
to V nejbliiéim terminu pro zalesfiovani stanoveném Lesy CR. Prekroéi-li Véak 1’1hyn na
zalesnovani 10 %, aékoli byl Smluvni partner nejpozdéji pri akceptaci Vysledkfi Péstebnich
éinnosti Lesy CR upozornen na nekvalitné provedené prace éi nekvalitni sadebni material,
je Smluvni partner p0Vinen provést nahradni zalesfiovani V celém rozsahu fihynu, nikoli
pouze V rozsahu presahujicim 10 %. Pokud nebude nahradni zalesfiovani provedeno d0
konce smluvniho pomeru zaloieného Smlouvou, jsou Lesy CR oprévnény poiadovat p0
Smluvnim partnerovi fihradu ééstky odpovidajici souétu ceny sazenic potrebnych
k provedeni nahradniho zalesnovani dle Prilohy 6. P4 — Cenik pestebnich éinnosti (east B
— cenik SaMa) a aktualni ceny za nahradni zalesnovani dle Prilohy 5:. P4 — Cenik
péstebnich éinnosti (east A — cenik PC). Obdobné jsou Lesy CR opravnény poiadovat p0
Smluvnim partnerovi fihradu ééstky odpovidajici souétu ceny sazenic potrebnych
k provedeni nahradniho zalesnovani dle Prilohy 6. P4 — Cenik pestebnich éinnosti (east B
— cenik SaMa) a aktualni ceny za nahradni zalesnovani dle Prilohy 6. P4 — Cenik
péstebnich éinnosti (éést A — cenik PC) V pripadé, 2e k 11t na zalesnovani dojde p0
skonéeni smluvniho poméru zaloieného Smlouvou V prfibéhu zéruéni doby podle odst. 3
tohoto elanku.

5. Naroky z odVédnosti za vady se nedotykaji pripadného naroku na néhradu ékody éi
prava na zaplaceni smluvni pokuty.

XVII. Smluvni sankce

1. Lesy CR jsou opravnény poiadovat p0 Smluvnim partnerovi V souvislosti s prOVédénim
Péstebni éinnosti zaplaceni smluvni pokuty:
a) pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s provadénim Pestebnich éinnosti podle

Smlouvy, a to ve vyéi 10 % z finanéniho objemu nesplnéné easti zévazku, tj. z ceny
podle Prilohy é. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east A — cenik PC) za nevykonanou
Pestebni éinnost, za kaidy i zapoéat}? kalendarni mésic prodleni s Vyjimkou Vykonfi
(podvykonfi) Vysadby lesnich dreVin a obnovy lesa V Jarnim zalesnéni i Podzimnim
zalesneni a s Vyjimkou Vychovnych zasahfi d0 40 let Veku oznaéenych V Péstebnich
projektech jako stupen naléhavosti 1, tj. ,,neodk1adné naléhavé“, neni-li
V konkrétnim pripadé Smlouvou stanoveno j inak;

b) pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s prOVadenim Jarniho zalesnéni podle
Smlouvy 0 Vice nei 10 % ploéného rozsahu Jarniho zalesneni, a to ve vyéi 10 %
zfinanéniho objemu éésti plnéni, tj. ze souétu ceny podle Prilohy 5:. P4 — Cenik
péstebnich éinnosti (east A - cenik PC) a ceny podle Prilohy 6. P4 — Cenik péstebnich
éinnosti (east B - cenik SaMa), o kterou byl skuteéné realizovany ploénjl rozsah
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Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního 
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena 
za celý objem Jarního zalesnění;  

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění; 

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž 
k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;  

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 
15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí 
při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý včas 
neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s 
rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje; 

h) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – 
g), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR určené 
nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním roce. 

 
2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Pěstební 

činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že: 
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník 
PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti; 

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či akceptaci 
výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300,-Kč za každý den prodlení. 

 
3. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty ve výši:  

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;  

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy; 
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Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního 
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena 
za celý objem Jarního zalesnění;  

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. 
P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný 
rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění; 

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 
let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž 
k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;  

e) za užívání LDS v rozporu s právními předpisy (zejména v rozporu s vyhláškou č. 
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), ve výši 
15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení; 

f) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí 
při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý včas 
neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu; 

g) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s 
rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje; 

h) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – 
g), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR určené 
nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním roce. 

 
2. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním Pěstební 

činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že: 
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění 

Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně zastavených 
činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník 
PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného 
zastavení či omezení činnosti; 

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě 
Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních činností či akceptaci 
výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 

c) Lesy ČR se ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XII. odst. 2 Smlouvy, a to ve výši 
300,-Kč za každý den prodlení. 

 
3. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 

pokuty ve výši:  

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy 
delším než patnáct dnů;  

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli 
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 10 Smlouvy; 

C)

d)

e)

g)

h)

Jarniho zalesneni niiéi nei 90% ploéného rozsahu dle aktualniho Pestebniho
projektu. Pro VVpoéet smluvni pokuty dle predchozi Véty se pouiije prfimerna cena
za eel}? objem Jarniho zalesneni;
pokud se Smluvni partner ocitne Vprodleni s provadénim Podzimniho zalesnéni
podle Smlouvy 0 Vice nei 3 % ploéného rozsahu Podzimniho zalesnéni, a to ve vyéi
10 % z finanéniho objemu nesplnéné easti plnéni, tj. ze souétu ceny podle Prilohy é.
P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east A - cenik PC) a ceny podle Pfilohy 5:. P4 — Cenik
péstebnich éinnosti (east B - cenik SaMa), o kterou byl skuteéne realizovany ploény
rozsah Podzimniho zalesnéni niiéi nei 97% ploéného rozsahu dle aktualniho
Péstebniho projektu. Pro Vypoéet smluvni pokuty dle predchozi Véty se pouiije
prfimérna cena za cely objem Podzimniho zalesnéni;
pokud se Smluvni partner ocitne V prodleni s provadénim VVchovnych zasahfi do 40
let Véku oznaéenych V Pestebnim projektu jako stupen naléhavosti 1, tj. ,,neodk1adné
naléhaVé“, ve Vyéi 5.000,- Ké za kaid}? i zapoéaty hektar VVchovnych zasahfi, na némi
k prodleni dojde, a to za kaidy i zapoéat}? kalendarni rok prodleni;
za uiivani LDS V rozporu s pravnimi predpisy (zejména V rozporu s vyhlaékou é.
341/2014 Sb., 0 schvalovani technické zpfisobilosti a o technickych podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjéich predpisfi), ve vyéi
15.000,- Ké za kaidjl jednotliVy pripad poruéeni;
za Véasné neoéetreni Korenovych nabéhfi éi kmenfi, které Smluvni partner poékodi
pri provadéni Péstebnich éinnosti podle Smlouvy ve Vyéi 300,- Ké za kaidy Véas
neoéeti‘eny Korenovy nabéh éi kmen stojiciho stromu;
za nesplnéni terminu opravy oplocenky, jejii staV umoifiuje volné vniknuti zvére s
rizikem vzniku ékod zpfisobenych zvéri, ve vyéi 500,- Ké za kaidjl zapoéatjl den
prodleni terminu dokonéeni praci; sankce dle pism. a) tohoto odstavce se V téchto
pripadech neuplatfiuje;
za jakékoli poruéeni Smlouvy éi obecné zavaznych pravnich predpisfi V souVislosti
s Péstebni éinnosti, s Vyjimkou pripadfi uvedenych V tomto odstavci pod pism. a) —
g), ve vyéi 5.000,- Ké, a to za kaidé takové jednotliVé poruéeni, pokud Smluvni
partner neprovedl napravu ani V dodateéné lhfité za timto fiéelem mu Lesy CR uréené
nebo pokud se jedna o opakované (min. 2X) poruéeni V témie kalendafnim roce.

2. Smluvni partner je opravnen poiadovat po Lesich CRV souvislosti s provadénim Péstebni
éinnosti zaplaceni smluvni pokuty V pripadé, ie:
a)

b)

C)

na zakladé bezdfivodné Vyzvy Lesfi CR Smluvni partner zastavi éi omezi provadéni
Péstebnich éinnosti, a to ve Vyéi 1 % z finanéniho objemu neopravnéné zastavenych
éinnosti, tj. z ceny podle Prilohy 6. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (east A — cenik
PC), minimalne Véak 5.ooo,- Ké za kaidy jednotliVy pripad neopravnéného
zastaveni éi omezeni éinnosti;
Lesy CR V rozporu s 61. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po pisemné Vyzvé
Smluvniho partnera prevzeti soupisfi provedenych Péstebnich éinnosti éi akceptaci
vysledkfi Péstebnich éinnosti, a to ve vyéi 5.000,- Ké za kaidy jednotlivy pripad;
Lesy CR se ocitnou V prodleni s terminy dle (:1. XII. odst. 2 Smlouvy, a to ve Vyéi
300,-Ké za kaidy den prodleni.

3. Lesy CR jsou dale opravneny poiadovat po Smluvnim partnerovi zaplaceni smluvni
pokuty ve Vyéi:

a)

b)

20.000,- Ké V pripadé, ie Smluvni partner bude Vprodleni s plnénim povinnosti
predloiit na Vyzvu Lesfi CR jakykoli dokument podle 61. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy
deléim nei patnact dnfi;
1.000,- Ké V pripadé opakovaného poruéeni (tj. Vice nei dvakrat) kterékoli
z povinnosti Smluvniho partnera vyplyvajicich z (:1. VII. odst. 10 Smlouvy;
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c) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII. odst. 
21 Smlouvy; 

d) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů 
prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy; 

e) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy; 

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy; 
 

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. b) 
až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. V 
případě porušení povinnosti dle písm. e) nebo f) však celková výše smluvní pokuty za 
každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč. 

 
4. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 

strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět. 

 
5. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno smluvní 

pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení, jehož 
výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského zákoníku). 
Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu takto vzniklé škody v plné výši. 
Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení pouze, pokud nemůže závazek 
splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo pokud jí ve splnění závazku brání 
překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

6. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím 
listem pěstebních činností. 

 
XVIII. Vzájemná komunikace 

 
1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 

v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny ve svých 
právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. Smluvní 
strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a 
další významné skutečnosti. 
 

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to: 

a) osobním doručením; 
b) prostřednictvím kurýra; 
c) doporučeným dopisem; 
d) faxem se zpětným potvrzením doručení; 
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem; 
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c) 10.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z čl. VII. odst. 
21 Smlouvy; 

d) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů 
prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. odst. 6 
Smlouvy; 

e) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy; 

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy; 
 

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. b) 
až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. V 
případě porušení povinnosti dle písm. e) nebo f) však celková výše smluvní pokuty za 
každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč. 

 
4. Ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 

strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, oprávnění 
smluvní strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu vypovědět. 

 
5. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno smluvní 

pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok z prodlení, jehož 
výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského zákoníku). 
Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu takto vzniklé škody v plné výši. 
Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení pouze, pokud nemůže závazek 
splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo pokud jí ve splnění závazku brání 
překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

6. Pokud je v tomto článku Smlouvy vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na 
plnění Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím 
listem pěstebních činností. 

 
XVIII. Vzájemná komunikace 

 
1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 

v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny ve svých 
právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze Smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. Smluvní 
strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a 
další významné skutečnosti. 
 

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, a to: 

a) osobním doručením; 
b) prostřednictvím kurýra; 
c) doporučeným dopisem; 
d) faxem se zpětným potvrzením doručení; 
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem; 

c) 10.000,- Ké za nedodrieni povinnosti Smluvniho partnera vyplyvajici z (:1. VII. odst.
21 Smlouvy;

d) 5.000,- Ké V pripadé, 2e se na zakladé pravomocného rozhodnuti prisluénych organfi
prokaie nepraivost fidajfi obsaienych V éestném prohlaéeni podle (:1. VI. odst. 6
Smlouvy;

e) 1.000,- Ké Vpripadé, ie Smluvni partner bude V prodleni s plnénim povinnosti
oznamit Lesfim CR zahajeni fizeni a uVést datum jeho zahajeni dle (:1. VI. odst. 8
Smlouvy;

f) 1.000,- Ké Vpripadé, ie Smluvni partner bude V prodleni s plnénim povinnosti
predloiit Lesfim CR kopii pravomocného rozhodnuti, jimi se fizeni konéi, a uVést
datum pravni moci, dle (:1. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to Vidy za kaidy jednotliVV pripad poruéeni (V pfipadé poruéeni povinnosti dle pism. b)
a2 pri tfetim a kaidém nasledném poruéeni povinnosti) a i jen zapoéaty den prodleni. V
pfipadé poruéeni povinnosti dle pism. e) nebo f) Véak celkova VVée smluvni pokuty za
kaidy jednotliVV pripad poruéeni mfiie éinit nejvyée 60.000,- K6.

4. Ujednanim o smluvni pokuté ani jejim zaplacenim neni dotéena povinnost smluvni
strany splnit zavazek zajiétény smluvni pokutou, povinnost k nahradé ékody, opravnéni
smluvni strany odstoupit od Smlouvy éi Smlouvu vypovédét.

5. V pripadé prodleni s plnénim penéiitého zavazku, jehoi splnéni neni zajiéténo smluvni
pokutou, je smluvni strana, ktera je V prodleni, povinna zaplatit firok z prodleni, jehoi
vyée se fidi prisluénymi pravnimi predpisy (ustanoveni § 1970 Obéanského zakoniku).
Tim neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu takto vzniklé ékody V plné VVéi.
Smluvni strana neni povinna zaplatit firok zprodleni pouze, pokud nemfiie zavazek
splnit V dfisledku prodleni druhé smluvni strany nebo pokud ji ve splnéni zavazku brani
prekaika ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 Obéanského zakoniku.

6. Pokud je vtomto élanku Smlouvy vztaieno opravnéni na uloieni smluvni pokuty na
plnéni Péstebniho projektu, nevztahuje se toto opravnéni na typ projektu 2 (tj. ,,Projekt
pfedan}? podminény“), a to do doby zadani predmétnych Péstebnich éinnosti Zadavacim
listem péstebnich éinnosti.

XVIII. Vzajemna komunikace

1. Smluvni strany se vzajemné zavazuji pisemné si oznamovat zmény fidajfl uvedenych
V zahlaVi Smlouvy éi zmény kontaktnich 1’1daj1°1 podle tohoto élanku a dale zmény ve svych
pravnich pomérech, které maji nebo mohou mit dfisledky na plnéni zavazkfi ze Smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji Véak do 8 dn1°1 od okamiiku, kdy tyto zmény nastaly. Smluvni
strany jsou zejména povinny oznamit vstup do likVidace, zahajeni insolvenéniho fizeni a
daléi VVznamné skuteénosti.

2. Veékeré informace, oznameni, faktury, upominky, VVzvy, odstoupeni, Vypovédi apod.
uéinéné podle Smlouvy (dale také jen ,,Podc’1ni“) se povaiuji za doruéené druhé smluvni
strané, pokud jsou prokazatelné doruéeny alespofi jednim z nasledujicich zpfisobfi, a to:
a) osobnim doruéenim;
b) prostrednictvim kuryra;
c) doporuéenjlm dopisem;
d) faxem se zpétm potvrzenim doruéeni;
e) elektronickou poétou se zaruéenym elektronickjrm podpisem;
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f) prostřednictvím datové schránky; 
g) jiným prokazatelným doručením. 

 
3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 

uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem 
dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.  
 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za 
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní 
licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li 
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato 
za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou 
považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení 
nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této 
smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené 
dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto. 

 
5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 

operativní obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení:  
funkce:   předseda představenstva 
adresa:   Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov 
e-mail:    
fax:    
tel.:    

 
6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 

obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: In  
funkce:   lesní správce 
adresa:   Na Vinici 1453  349 01 Stříbro 
e-mail:    
fax:    
tel.:    
 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres. 

 
8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které jim 

byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak nezpřístupní 
bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Subdodavatelů Smluvního 
partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů odpovídá Smluvní partner. Toto 
ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně 
známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném 
rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů či pravomocných soudních 
rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání 
závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný 
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f) prostřednictvím datové schránky; 
g) jiným prokazatelným doručením. 

 
3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 

uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem 
dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.  
 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená doporučeným 
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se považují za 
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní 
licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li 
pochybnosti o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují se tato 
za doručená následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou 
považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení 
nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této 
smluvní strany. V případě odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené 
dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto. 

 
5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 

operativní obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení:  
funkce:   předseda představenstva 
adresa:   Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov 
e-mail:    
fax:    
tel.:    

 
6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 

obchodní a technická jednání) jsou: 

jméno a příjmení: In  
funkce:   lesní správce 
adresa:   Na Vinici 1453  349 01 Stříbro 
e-mail:    
fax:    
tel.:    
 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je 
účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres. 

 
8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které jim 

byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak nezpřístupní 
bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Subdodavatelů Smluvního 
partnera; za zachování mlčenlivosti Subdodavatelů odpovídá Smluvní partner. Toto 
ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně 
známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném 
rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů či pravomocných soudních 
rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání 
závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým Subdodavatelům. V tomto odstavci definovaný 

f) prostrednictvim datové schranky;
g) jinym prokazatelnym doruéenim.

3. Veékera Podani jsou doruéovana radné, pokud jsou doruéovana na adresy, které jsou
uvedeny V zahlavi Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvni strany pisemne predem
dohodnou, nestanovi-li Smlouva jinak.

4. Nastanou—li pochybnosti o datu doruéeni, ma se za to, ie Podani provedena doporuéenym
dopisem odeslanym na adresu sidla smluvni strany uvedenou ve SmlouVé se povaiuji za
doruéena 3. pracovnim dnem ode dne odeslani Podani prostrednictvim driitele poétovni
licence bez ohledu na to, zda smluvni strana Podani prevzala éi nikoli. Nastanou-li
pochybnosti o datu doruéeni Podani provedenych elektronickou poétou, povaiuji se tato
za doruéena nasledujicim pracovnim dnem po dni odeslani Podani. Za doruéena budou
povaiovana i Podani, které se vrati odesflateli jako nedoruéena V dfisledku neoznameni
nové aktualni adresy smluvni strany, jii se doruéuje, (:1 pro jiné dfivody na strane této
smluvni strany. Vpripadé odmitnuti prevzeti se Podani bude povaiovat za doruéené
dnem, kdy bylo jeho prijeti odmitnuto.

5. Kontaktnimi osobami Smluvniho partnera vzaleiitostech tykajicich se Smlouvy (pro
operativni obchodni a technicka jednani) jsou:
jméno a prijmeni:
funkce: predseda predstavenstva
adresa: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov
e-mail:
fax:
tel.:

6. Kontaktnimi osobami Lesfl CR vzaleiitostech tykajicich se Smlouvy (pro operativni
obchodni a technicka jednani) jsou:
jméno a prijmeni: In
funkce: lesni spravce
adresa: Na Vinici 1453 349 01 Stribro
e-mail:
fax:
tel.:

7. Kaida ze smluvnich stran je opravnéna své kontaktni osoby jednostranné zmenit,
a to prostrednictvim pisemného oznameni doruéeného druhé smluvni strane. Zména je
fiéinna a2 okamiikem doruéeni oznameni druhé smluvni strane. Smluvni strany
odpovidaji za funkénost uvadenych faxovych a telefonnich éisel a elektronickjlch adres.

8. Smluvni strany se zavazuji, ie dfiVerné informace, které budou takto oznaéeny a které jim
byly nebo budou predany nebo budou sdéleny V souvislosti se Smlouvou, nepouiiji
V rozporu s fiéelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdéli éi jinak nezpristupni
bez souhlasu druhé smluvni strany tretim osobam, vyjrna Subdodavatelfi Smluvniho
partnera; za zachovani mléenlivosti Subdodavatelfi odpovida Smluvni partner. Toto
ustanoveni se nevztahuje na informace, které byly Vdobé uzaVreni Smlouvy obecne
znamé, nebo se obecné znamymi stanou pozdéji, anebo které je treba V nezbytné nutném
rozsahu poskytnout podle zvlaétnich pravnich predpisfi éi pravomocnjlch soudnich
rozhodnuti. Smluvni partner se zavazuje zajistit ve formé pisemného smluvniho ujednani
zavazek mléenlivosti i ve vztahu ke svym Subdodavatelfim. V tomto odstavci definovany
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závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení 
smluvního poměru založeného Smlouvou. 

 
XIX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy později, 

nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou, a to: 
 

• do 31. 12. 2021, nebo 
 

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 10.412.271,- Kč upravené o 
výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,  

 
a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.  
 

2. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce; 
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě; 
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran; 
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce; 
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy; 
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku. 

 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 

uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle  odst. 4 písm. d), f), 
g), h), i), l) nebo m) tohoto článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní 
straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno 
zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od 
Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to 
s účinky do budoucna. 
 

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným; 

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;  
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závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení 
smluvního poměru založeného Smlouvou. 

 
XIX. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017. V případě, že dojde k podpisu Smlouvy později, 

nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou, a to: 
 

• do 31. 12. 2021, nebo 
 

• do dosažení finančního limitu 120% z částky 10.412.271,- Kč upravené o 
výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,  

 
a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.  
 

2. Smlouva zaniká: 
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána; 
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce; 
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě; 
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran; 
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce; 
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy; 
g) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku. 

 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 

uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle  odst. 4 písm. d), f), 
g), h), i), l) nebo m) tohoto článku Smlouvy, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě. 
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní 
straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno 
zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu odstoupení od 
Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení, a to 
s účinky do budoucna. 
 

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera ve 
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným; 

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;  

zévazek mléenlivosti a ochrany dfiVérnych informaci plati i p0 dobu 2 let po ukonéeni
smluvniho poméru zaloieného Smlouvou.

XIX. Ustanoveni 0 vzniku a zéniku Smlouvy

Smlouva nabjivé fiéinnosti dne 1. 1. 2017. V pfipadé, ie dojde k podpisu Smlouvy pozdéji,
nabyvé Smlouva fiéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva se
uzaviré na dobu uréitou, a to:

. do 31. 12. 2021, nebo

- do dosaieni finanéniho limitu 120% z ééstky 10.412.271,- Ké upravené o
vyéi Inflace za dobu trvéni Smlouvy,

a to dle toho, které ze skuteénosti nastane dfive.

Smlouva zaniké:
a) uplynutim doby, na kterou byla sjednéna;
b) dosaienim finanéniho limitu dle pfedchoziho odstavce;
c) dohodou smluvnich stran uzavfenou V pisemné formé;
d) pisemnym odstoupenim 0d Smlouvy jednou ze smluvnich stran;
e) zénikem nékteré ze smluvnich stran bez prévniho néstupce;
f) jinym zpfisobem pfedvidanym obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy;
g) Vypovédi Smluvniho partnera dle odst. 6 tohoto élénku.

Kterékoliv ze smluvnich stran je oprévnéna odstoupit i jen 0d éésti Smlouvy z d1°1V0d1°1
uvedenych ve Smlouvé, pfip. z dfivodfi uvedenych V obecné zévaznych pre’wnich
pfedpisech. Je-li dén dfivod k odstoupeni 0d Smlouvy z d1°1V0d1°1 dle odst. 4 pism. d), f),
g), h), i), 1) nebo m) tohoto élénku Smlouvy, smluvni strana zamyélejici odstoupit od
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkovych okolnosti zaklédajicich d1°1V0d
k odstoupeni moiné, vyzve druhou smluvni stranu k provedeni népravy V uréené lhfité.
Pokud druhé smluvni strana neprokéie provedeni népravy V uréené lhfité, je smluvni
strana oprévnéna odstoupit 0d Smlouvy. Oznémeni 0 odstoupeni musi bjit druhé smluvni
strané doruéeno a musi obsahovat vymezeni dfivodu odstoupeni tak, abyjej nebylo moino
zaménit s jinym dfivodem odstoupeni. K zéniku Smlouvy z d1°1V0du odstoupeni od
Smlouvy nékterou ze smluvnich stran dochézi dnem doruéeni oznémeni o odstoupeni
druhé smluvni strané, popfipadé pozdéjéim dnem uvedenym vtomto oznémeni, a to
s fiéinky do budoucna.

Lesy CR jsou oprévnény odstoupit 0d Smlouvy, pokud:
a) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o fipadku Smluvniho partnera nebo

insolvenéni névrh byl zamitnut pro nedostatek majetku Smluvniho partnera ve
smyslu zékona é. 182/2006 Sb., 0 fipadku azpfisobech jeho feéeni (insolvenéni
zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi;

b) nékteré prohlééeni nebo zévazek Smluvniho partnera podle (:1. VI. odst. 2, 3 nebo 5
Smlouvy nebo jiné prohlééeni obsaiené VNabidce Smluvniho partnera, kterou
V rémci zadévaciho fizeni podal na plnéni Vef‘ejné zakézky, se ukéie nepraiVym
nebo poruéenym;

c) Smluvni partner je Vprodleni se splnénim jakéhokoliv penéiitého zévazku Vfiéi
Lesfim CR vzniklého na zékladé Smlouvy p0 dobu deléi nei 15 kalendéfnich dnfi;
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d) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem; 

e) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Pěstebních činností; 

f) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Pěstebních činností; 

g) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VII. odst. 12 Smlouvy; 
h) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami; 

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností podle 
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % 
projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 

j) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát); 

k) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou 
v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy; 

l) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-hospodářských 
pracovníků pro VÚ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes písemnou výzvu Lesů ČR; 

m) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se čestné prohlášení podle 
článku VI. odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým; 

n) Smluvní partner nebo jeho Subdodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x 
a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy. 

 
5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup Lesů 
ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

 
6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že: 

 
a)  rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Pěstební činnosti, se 

zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo 
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d) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem; 

e) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Pěstebních činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, 
kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky 
způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, po 
kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním Pěstebních činností; 

f) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 11 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Pěstebních činností; 

g) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VII. odst. 12 Smlouvy; 
h) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o více 
než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými 
klimatickými podmínkami; 

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností podle 
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 % 
projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 

j) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin 
podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo 
zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a vzniklý stav 
nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto 
zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát); 

k) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou 
v čl. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy; 

l) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-hospodářských 
pracovníků pro VÚ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes písemnou výzvu Lesů ČR; 

m) Smluvní partner přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné 
prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se čestné prohlášení podle 
článku VI. odst. 6 Smlouvy ukáže nepravdivým; 

n) Smluvní partner nebo jeho Subdodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x 
a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. 
jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy. 

 
5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh byl 
zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup Lesů 
ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS; 

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů. 

 
6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že: 

 
a)  rozloha VÚ, na němž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Pěstební činnosti, se 

zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou VÚ mělo v den 
uzavření Smlouvy, nebo 

d) fihrn ékod z Péstebnich éinnosti zpfisobenych Smluvnim partnerem V prfibéhu
jednoho kalendarniho étvrtleti presahne 10 % z finanéniho objemu praci
projektovaného pro takové kalendarni étvrtleti Péstebnim projektem;

e) Smluvni partner je V prodleni s provadénim Péstebnich éinnosti po dobu deléi nei
30 dni’l, prestoie byl na prodleni Lesy CR pisemné upozornén, s ejimkou pripadfi,
kdy je toto prodleni zpfisobeno mimoradnou nepredvidatelnou a neprekonatelnou
prekaikou vzniklou nezaVisle na Vfili Smluvniho partnera ve smyslu ustanoveni §
2913 odst. 2 Obéanského zakoniku. Doba, po kterou trvaji objektivni prekaiky
zpfisobujici nemoinost plnéni Smluvnim partnerem, se nezapoéitava do doby, po
kterou je Smluvni partner V prodleni s provadénim Péstebnich éinnosti;

f) Smluvni partner na pokyn Lesfi CR podle élanku VII. odst. 11 Smlouvy
V poiadovaném rozsahu neomezi nebo nezastaVi provadéni Péstebnich éinnosti;

g) Smluvni partner poruéi nékterou z povinnosti podle élanku VII. odst. 12 Smlouvy;
h) Smluvni partner je Vprodleni s plnénim ploéného rozsahu samostatné Jarniho

zalesnéni nebo samostatné Podzimniho zalesnéni podle Péstebniho projektu 0 Vice
nei 20 %, s Vyjimkou pripadfi, kdy je prokazatelné zpfisobeno vyluéne nepriznivymi
klimatickymi podminkami;

i) Smluvni partner je V prodleni deléim nei 30 dn1°1 s plnénim Pestebnich éinnosti podle
Péstebniho projektu nebo Zadavacich 1ist1°1 péstebnich éinnosti 0 Vice nei 10 %
projektovaného objemu technologie, s Vjijimkou pripadfi, kdy toto prodleni je
prokazatelne zpfisobeno VVluéné nepriznivymi klimatickymi podminkami;

j) Smluvni partner nedodrii zasady prenosu reprodukéniho materialu lesnich dreVin
podle Prilohy é. P2 — zasady prenosu reprodukéniho materialu lesnich dreVin nebo
zasady chemického o§etreni zejména dle (:1. VIII. odst. 10 Smlouvy a vznikly staV
nenapraVi ani Vprimerené lhfité stanovené Vpisemné Vyzve Lesfl CR, nebo tyto
zasady poruéi opakované (tj. Vice jak dvakrat);

k) Smluvni partner opakované (min. 2X) nedodrii jakoukoli svou povinnost uvedenou
V (:1. VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy;

1) Smluvni partner nezajisti minimalné poiadovan}? poéet technicko-hospodarskjlch
pracovnikfi pro VU dle (:1. VII. odst. 15 Smlouvy ani pres pisemnou Vyzvu Lesfi CR;

m) Smluvni partner pres opakovanou VVzvu poruéi povinnost predloiit éestné
prohlaéeni podle 61. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud se éestné prohlaéeni podle
Elanku VI. odst. 6 Smlouvy ukaie nepraiVym;

n) Smluvni partner nebo jeho Subdodavatel bude organem verejné moci opakované (2X
a Vice) pravomocné uznan Vina ze spachani prestupku Ci spravniho deliktu, popr.
jiného obdobného protipravniho jednani, V rizeni dle (:1. VI. odst. 8 Smlouvy.

5. Smluvni partner je opravnen odstoupit 0d Smlouvy, pokud:
a) nabylo pravni moci rozhodnuti soudu o fipadku Lesfi CR nebo insolvenéni navrh byl

zamitnut pro nedostatek majetku Lesfi CR ve smyslu zakona é. 182/2006 8b., 0
fipadku a zpfisobech jeho reéeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjéich predpisfi;

b) nékteré prohlaéeni Lesfi CR podle (:1. VI. odst. 1 Smlouvy se ukaie nepraiVym,
s Vyjimkou situace, kdy by dfivodem nepraivosti tohoto prohlaéeni byl postup Lesfi
CR dle Zékona 0 majetkovém vyrovnani 5 RC a NS;

c) Lesy CR jsou V prodleni s fihradou jakéhokoliV peneiitého zavazku Smluvnimu
partnerovi vzniklého na zakladé Smlouvy po dobu deléi nei 15 dnfi.

6. Smluvni partner je opravnen Smlouvu pisemné vypovédét V pripadé, ie:

a) rozloha VU, na nemi Smluvni partner dle Smlouvy provadi Pestebni éinnosti, se
zmenéi 0 Vice nei 30% z pfivodni rozlohy, tedy rozlohy, kterou VU mélo Vden
uzaVreni Smlouvy, nebo
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b)  Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XII. 

odst. 5 (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny v příslušném 
kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních činností o více 
než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností, oproti původnímu 
Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět 
nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu partnerovi. 
Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou Projektu 
vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu. 

 
Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce činí 3 měsíce a 
počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď 
doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti 
v plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení 
stavu lesa a ohrožení osob a majetku na VÚ.  
 

7. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen 
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou zprávu, ze které 
bude vyplývat rekapitulace stavu VÚ a ve které budou zejména podrobně specifikovány 
práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 
pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět 
podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané 
podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy. 

 
8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky 

podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé 
v důsledku provedení Pěstebních činností dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i 
nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy 
vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Pěstebních činností určených 
dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo 
smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle 
podmínek Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny postupovat ve vzájemné součinnosti a 
v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a aby mohly být na 
předmětném VÚ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu s příslušnými agrotechnickými 
lhůtami a právními předpisy. 
 

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem 
pěstebních činností.  

 
XX. Opční právo 

 
Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností v případě, že v průběhu plnění Smlouvy dojde před 
uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. XIX. odst. 1 Smlouvy, z důvodu bezprostřední 
hrozby či výskytu živelných kalamit k potřebě poskytnutí dalších Pěstebních činností, 
jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Rozsah dalších Pěstebních činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění Pěstebních činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu platnosti Smlouvy. Cena za plnění 
odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené 
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9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem 
pěstebních činností.  

 
XX. Opční právo 

 
Lesy ČR jsou oprávněny po dohodě se Smluvním partnerem využít opčního práva na 
provádění dalších Pěstebních činností v případě, že v průběhu plnění Smlouvy dojde před 
uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. XIX. odst. 1 Smlouvy, z důvodu bezprostřední 
hrozby či výskytu živelných kalamit k potřebě poskytnutí dalších Pěstebních činností, 
jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. 
Rozsah dalších Pěstebních činností bude stanoven Lesy ČR s ohledem na jejich potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění Pěstebních činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu platnosti Smlouvy. Cena za plnění 
odpovídající opčnímu právu bez DPH nesmí přesáhnout 30 % nabídkové ceny uvedené 

b) Smluvni partner nebude souhlasit se zménami Projektfi provedenymi podle (:1. XII.
odst. 5 (jednostranna zména ze strany LCR) a takové zmény V prisluéném
kalendarnim roce budou predstavovat narfist éi sniieni Péstebnich éinnosti 0 Vice
nei 20 % celkového roéniho finanéniho objemu techto éinnosti, oproti pfiVOdnimu
Projektu. Smluvni partner je V tomto pripadé opravnen Smlouvu vypovédét
nejpozdéji ve lhfité 14 (1a 0d oznameni zmény Projektu Smluvnimu partnerovi.
Pokud Smluvni partner Smlouvu takto nevypovi, plati, 2e se zmenou Projektu
vyjadril souhlas a ie doélo k dohodé 0 jejim obsahu.

Vypovédni doba V pripadech uvedenych pod pism. a) a b) tohoto odstavce éini 3 mésice a
poéne béiet V prvni den mesice nasledujiciho p0 mésici, V némi byla pisemna Vypovéd’
doruéena Lesfim CR. Vprfibehu Vypovédni doby Smluvni partner zabezpeéi éinnosti
V plném rozsahu dle Smlouvy, zejména s prihlédnutim k tomu, aby nedoélo k 0hroieni
stavu lesa a 0hroieni osob a majetku na VU.

7. V pripadé zaniku Smlouvy pred uplynutim dobyjejiho trVani je Smluvni partner povinen
predloiit Lesfim CR do 15 pracovnich dn1°1 p0 zaniku Smlouvy souhrnnou zpravu, ze které
bude vypljlvat rekapitulace stavu VU a ve které budou zejména podrobné specifikOVany
prace, které nesnesou odkladu, a Vpripadé jejich neprovedeni by hrozila fijma. Do 15
pracovnich dn1°1 p0 zaniku Smlouvy je Smluvni partner povinen predat Lesflm CR zpét
podklady jemu predané do Vypfijéky dle él. VII. odst. 3 Smlouvy, éi vratit jiné predané
podklady a materialy poskytnuté V ramci plnéni Smlouvy.

8. V pripade zaniku Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat své vzajemné zavazky
podle Smlouvy bez zbyteéného odkladu. Smluvni strany se dohodly, ie zavazky vzniklé
V dfisledku provedeni Pestebnich éinnosti dle Smlouvy, jakoi i jakékoliV jiné penéiité i
nepenéiité zavazky vzniklé na zakladé Smlouvy, budou V pripade zaniku Smlouvy
vyporadany dle podminek zaniklé Smlouvy, a to Véetné cen Péstebnich éinnosti uréenych
dle zaniklé Smlouvy. Odstoupenim 0d Smlouvy 6i jinym jejim zanikem nezanika pravo
smluvnich stran na zaplaceni plnéni vzajemné si poskytnutého na zaklade Smlouvy dle
podminek Smlouvy. Smluvni strany jsou povinny postupovat ve vzajemné souéinnosti a
V dobré Vire tak, aby nedoélo ke ékodam na majetku éi jinym ékodam a aby mohlyt na
predmétném VU zajiétény nezbytné prace V lese V souladu s prisluénymi agrotechnickymi
lhfitami a pravnimi predpisy.

9. Pokud je vtomto élanku vztaieno Opravnéni na odstoupeni 0d Smlouvy na plnéni
Péstebniho projektu, nevztahuje se toto opravnéni na typ projektu 2 (tj. ,,Pr0jekt predan}?
podmineny“), a to do doby zadani predmétnych Péstebnich éinnosti Zadavacim listem
péstebnich éinnosti.

XX. Opéni prévo

Lesy CR jsou opravnény p0 dohodé se Smluvnim partnerem vyuiit opéniho prava na
provadéni daléich Pestebnich éinnosti V pripadé, ie V prfibéhu plneni Smlouvy dojde pred
uplynutim doby, na nii byla uzaVrena dle él. XIX. odst. 1 Smlouvy, z d1°1V0du bezprostredni
hrozby éi VVskytu fivelnych kalamit k potrebé poskytnuti daléich Pestebnich éinnosti,
jejichi moinost zadani si Lesy CR vyhradily V zadavacich podminkach Verejné zakazky.
Rozsah daléich Pestebnich éinnosti bude stanoven Lesy CR s ohledem na jejich potrebu
odvratit hrozici kalamitu éi odstranit jeji nasledky a zajistit provadéni Péstebnich éinnosti
prostrednictvim Smluvniho partnera p0 dobu platnosti Smlouvy. Cena za plnéni
odpovidajici opénimu pravu bez DPH nesmi presahnout 30 % nabidkové ceny uvedené
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Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR jsou povinny při využití opčního práva 
postupovat v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. 

 
XXI. Řešení sporů 

 
1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 

s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. 
 
2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 

strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným 
soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy. 

 
XXII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout 
i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. 
DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem). 

 
2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 

uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva). 

 
3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 

(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.  
 
4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 

strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  

 
5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 
 
6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 

odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých na základě 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím základě, společně 
a nerozdílně.  

 
7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner 

tři stejnopisy. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 

všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy.  

 
9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí nového 
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Smluvním partnerem v Nabídce. Lesy ČR jsou povinny při využití opčního práva 
postupovat v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách. 

 
XXI. Řešení sporů 

 
1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 

s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou. 
 
2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 

strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je obecným 
soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy. 

 
XXII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout 
i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. 
DP). Smluvní strany pro účely výkladu této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 
Občanského zákoníku (pravidlo contra profentem). 

 
2. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 

uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva). 

 
3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 

(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.  
 
4. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 

strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.  

 
5. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 

druhé smluvní strany převést na třetí osobu. 
 
6. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 

odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých na základě 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím základě, společně 
a nerozdílně.  

 
7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner 

tři stejnopisy. 
 
8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly Smlouvě i 

všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí 
s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 
podpisy.  

 
9. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí nového 

Smluvnim partnerem V Nabidce. Lesy CR jsou povinny pri vyuiiti opéniho préva
postupovat V souladu se Zékonem o verejnjrch zakézkéch.

XXI. Reéeni sporfi

1. Pripadné spory mezi smluvnimi stranami, které mezi nimi vzniknou vsouVislosti
s plnénim Smlouvy, budou reéeny prednostné vzéjemnym jednénim a dohodou.

2. Nepodari-li se spory vyfeéit smirné, sjednévaji pro reéeni spor1°1 ze Smlouvy smluvni
strany ve smyslu ustanoveni § 8921 zékona 6. 99/1963 Sb., obéansky soudni raid, ve znéni
pozdéjéich predpisfi, jako mistné prisluény soud Vprvnim stupni, ktery je obecnym
soudem, nebo V jehoi obvodu je sidlo obecného soudu Lesfi CR V dobé uzavreni Smlouvy.

XXII. Zévéreéné ustanoveni

1. Smlouva a prévni poméry ji upravené se ridi prévnim rédem Ceské republiky, zejména
pak Obéanskym zékonikem a Zékonem o lesich. Pri vykladu Smlouvyje treba prihlédnout
i k obchodnim zvyklostem zachovéwanym obecné V odvétvi lesniho hospodérstvi (napr.
DP). Smluvni strany pro 1’15:e Vykladu této Smlouvy vyluéuji aplikaci ustanoveni § 557
Obéanského zékoniku (pravidlo contra profentem).

2. Pro vylouéeni pochybnosti strany Vyslovné potvrzuji, 2e jsou podnikateli a Smlouvu
uzaviraji pri svém podnikéni, proéei se na Smlouvu a zévazky z ni vzniklé neuplatni
ustanoveni § 1793 Obéanského zékoniku (nefimérné zkréceni) ani ustanoveni § 1796
Obéanského zékoniku (lichva).

3. Smluvni strany vyluéuji aplikaci ustanoveni § 1799 a § 1800 Obéanského zékoniku
(doloiky V adheznich smlouvéch) na Smlouvu a zévazky z ni vzniklé.

4. Smlouva mfiie byt ménéna, doplfiovélna éi ukonéena pouze V pisemné formé. Smluvni
strany berou na Védomi, ie zmény Smlouvy je moino sjednat pouze za podminek
stanovenych prévnimi pfedpisy o zadévéni verejnych zakézek.

5. Préva a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy nelze bez predchoziho pisemného souhlasu
druhé smluvni strany preVést na treti osobu.

6. Pokud je Smluvnim partnerem Vice osob, které plni predmét Smlouvy spoleéné,
odpovidaji tyto osoby Lesflm CR 1 tretim osobém z prévnich pomérfi vzniklych na zékladé
Smlouvy nebo V souvislosti s ni, prip. s plnénim poskytovanym na jejim zékladé, spoleéné
a nerozdilné.

7. Smlouva je vyhotovena V péti stejnopisech, z nichi Lesy CR obdrii dva a Smluvni partner
tri stejnopisy.

8. Smluvni strany prohlaéuji, ie si Smlouvu pred podpisem preéetly, porozumély Smlouvé i
Véem jejim jednotlivym ustanovenim a pouiivanjrm pojmfim a obratfim a souhlasi
s celym jejim obsahem, kterjl vyjadruje jejich pravou a svobodnou Vfili, coi stvrzuji svymi
podpisy.

9. V pripadé, 2e nékteré ustanoveni Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv dfivodu
obsoletni, neaplikovatelné, nel’léinné nebo neplatné, a to Véetné fiéinkfi rozhodnuti soudu,
sprévniho orgénu éi jiného orgénu stéltni moci, pripadné zdfivodu pfijeti nového
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prévniho pfedpisu éi zruéeni stévajiciho prévniho pfedpisu 0i 2 dfivodu pfechodu
Vlastnictvi majetku stétu ve sprévé Lesfi CR na tfeti osobu, nebude to mit za nésledek
neplatnost éi nefiéinnost Smlouvy jako celku ani jinych ustanoveni Smlouvy, pokud je
takovéto obsoletni, neaplikovatelné, neplatné éi nefiéinné ustanoveni oddélitelné 0d
zbytku Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji pfisluéné neplatné ustanoveni nahradit
novym platnym a fiéinnym ustanovenim, jehoi Vécny Vyznam bude shodny nebo nejbliiéi
nahrazovanému ustanoveni, pfiéemi fiéel a smysl Smlouvy zfistane zachovén, nebo se
pouiije prévni pfedpis, ktery nejbliie odpovidé fiéelu a smyslu Smlouvy, popf. bude
poiédéno 0 vydéni nového rozhodnuti soudu, sprévniho orgénu éi jiného orgénu stéltni
moci, které bude nejbliie odpovidat smyslu a I’léelu Smlouvy nebo k jeho naplnéni
pfispéje. lée uvedené plati 1 pro vyplnéni mezer ve Smlouvé. Ustanoveni 61. IX. odst. 4
Smlouvy neni timto ustanovenim dotéeno.

10. Lesy CR budou pfi plnéni Smlouvy postupovat V souladu s ust. § 147a Zékona o vefejnych
zakézkéch. Lesy CR uvefejni na svém profilu zadavatele fidaje a dokumenty, kjejichi
uvefejnéni jsou povinny dle ust. § 147a Zékona 0 vefejnych zakézkéch, tedy véetné
Smlouvy a Véech jejich pfiloh, které jsou nedflnou souéésti Smlouvy, a to V terminech dle
ust. § 147a Zékona 0 vef‘ejnych zakézkéch.

11. Nedflnou souéésti Smlouvy jsou tyto jeji pfflohy:
I Pf‘floha é. P1 — Péstebni projekt pro rok 2017;
I Pffloha 6. P2 — Zélsady pf‘enosu reprodukéniho materiélu lesnich dfevin;
I Pfiloha 5. P3 — Podrobné podminky provédéni péstebnich éinnosti;
I Pfiloha 5. P4 — Cenik péstebnich éinnosti (éést A — cenik PC; éést B - cenik SaMa);
I Pfiloha 6. P5 — Katalog pro oplocenky pouiivané pfi mechanické ochrané mladych

lesnich porostfi;
I Pffloha 0. P6 — Radié ekonfi péstebnich éinnosti;
I Pf‘floha é. Z1 — Vzor Zadévaciho listu péstebnich éinnosti;
I Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace;
I Pfiloha é. Z4 — Zésady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci;
I Pffloha é. Z5 — Zésady poiérni ochrany
I Pfiloha é. Z6 — Vzor éestného prohlééeni.
V pfipadé rozporu Vlastniho textu Smlouvy s pfilohami Smlouvy mé pfednost Vlastni text
Smlouvy.

V Plzni dne 22.11.2016 V Plzni dne 22.11.2016

Lesy Ceské republiky, s.p. — , a.s.
feditel Krajského feditelstvi Plzefi pvedseda pfedstavenstva

Ing. I
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2017 
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Prv'iloha 6. P1 ke Smlouvé o rovédéni éstebnich éinnosti 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA C. P1 PESTEBNi PROJEKT PRO ROK 2017
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Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

1

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 3)

3 -

******************************************************

1  * Předaný projekt

0412467 139Ha00 0,16 1,120012 011 3 12

0412467 141C 01f 0,02 0,150012 011

0412467 142A 01b 0,01 0,070012 011

0412467 142Ea00 0,19 1,330012 011 2 11

0412467 143A 02b 0,03 0,120012 011

0412467 144C 01d 0,02 0,150012 011

0412467 144D 01d 0,02 0,150012 011

0412467 145F 00 0,43 3,010012 011

0412467 146E 01b 0,03 0,200012 011

0412467 147A 01b 0,02 0,150012 011

0412467 148Aa01b 0,02 0,150012 011

0412467 150Ba00 0,11 0,770012 011 2 11

0412467 150C 00a 0,37 2,720012 011

0412467 150Da00 0,19 1,330012 011 2 11

0412467 151A 00a 0,12 0,840012 011

0412467 151A 00b 0,13 0,910012 011

0412467 151Aa01b 0,02 0,150012 011 2 11

0412467 151B 01d 0,02 0,150012 011

0412467 151Ba00 0,20 1,400012 011 2 11

0412467 151Ba01c 0,02 0,150012 011 2 11

0412467 151D 00 0,36 2,520012 011

0412467 152A 01d 0,03 0,200012 011

0412467 152B 00 0,12 0,840012 011

0412467 153A 00 0,45 3,450012 011

0412467 153A 01g 0,02 0,150012 011

0412467 153B 00 0,26 2,100012 011

0412467 154A 00d 0,24 1,680012 011

0412467 154A 01a 0,03 0,120012 011

0412467 154A 01j 0,05 0,350012 011

0412467 154C 00 0,15 1,050012 011

0412467 155Ca01c 0,02 0,150012 011 2 11

0412467 155D 01e 0,03 0,200012 011

0412467 155F 01g 0,02 0,150012 011

0412467 157Ea01a 0,04 0,250012 011 3 12

0412467 157F 01b 0,02 0,100012 011

0412467 158A 01e 0,02 0,150012 011

0412467 158Aa01a 0,07 0,500012 011 2 11

0412467 158Fa01b 0,02 0,100012 011 2 11

0412467 159C 00a 0,14 0,980012 011

0412467 159D 01e 0,10 0,400012 011

0412467 160A 01a 0,04 0,250012 011

0412467 161B 00 0,30 2,100012 011

0412467 161C 00 0,22 1,540012 011

0412467 162A 01k 0,04 0,250012 011

011 4,92 34,6000123 Příprava půdy na holině - ručně v ploškách- tis

Příprava půdy pro obnovu lesa012 4,92 34,600*

========================================================================================================================

-

0412467 139Ha00 0,16 1,12050250016 021 SML3 12

0412467 142Ea00 0,19 1,33040260016 021 SML2 11

0412467 145F 00 0,20 1,40040260016 021 SML

0412467 145F 00 0,23 1,61050250016 021 SML

0412467 150Ba00 0,11 0,77050250016 021 SML2 11

0412467 150C 00a 0,13 1,04040260016 021 SML

0412467 150C 00a 0,12 0,96050250016 021 SML

0412467 150C 00a 0,12 0,72080260016 021 SML

0412467 150Da00 0,19 1,33040260016 021 SML2 11

0412467 151A 00a 0,12 0,84040260016 021 SML

0412467 151A 00b 0,13 0,91040260016 021 SML

0412467 151Ba00 0,20 1,40040260016 021 SML2 11

0412467 151D 00 0,36 2,52040260016 021 SML

0412467 152B 00 0,12 0,84040260016 021 SML

0412467 153A 00 0,15 1,35020140016 021 SML

0412467 153A 00 0,30 2,10040260016 021 SML

0412467 153B 00 0,14 1,26020140016 021 SML

0412467 153B 00 0,12 0,84040260016 021 SML

0412467 154A 00d 0,24 1,68040260016 021 SML

0412467 154C 00 0,05 0,35040260016 021 SML

0412467 157C 00 0,10 0,70040260016 021 SML

0412467 159C 00a 0,14 0,98040260016 021 SML

0412467 161B 00 0,30 2,10040260016 021 SML

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

1

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 3)

3 -

******************************************************

1  * Předaný projekt

0412467 139Ha00 0,16 1,120012 011 3 12

0412467 141C 01f 0,02 0,150012 011

0412467 142A 01b 0,01 0,070012 011

0412467 142Ea00 0,19 1,330012 011 2 11

0412467 143A 02b 0,03 0,120012 011

0412467 144C 01d 0,02 0,150012 011

0412467 144D 01d 0,02 0,150012 011

0412467 145F 00 0,43 3,010012 011

0412467 146E 01b 0,03 0,200012 011

0412467 147A 01b 0,02 0,150012 011

0412467 148Aa01b 0,02 0,150012 011

0412467 150Ba00 0,11 0,770012 011 2 11

0412467 150C 00a 0,37 2,720012 011

0412467 150Da00 0,19 1,330012 011 2 11

0412467 151A 00a 0,12 0,840012 011

0412467 151A 00b 0,13 0,910012 011

0412467 151Aa01b 0,02 0,150012 011 2 11

0412467 151B 01d 0,02 0,150012 011

0412467 151Ba00 0,20 1,400012 011 2 11

0412467 151Ba01c 0,02 0,150012 011 2 11

0412467 151D 00 0,36 2,520012 011

0412467 152A 01d 0,03 0,200012 011

0412467 152B 00 0,12 0,840012 011

0412467 153A 00 0,45 3,450012 011

0412467 153A 01g 0,02 0,150012 011

0412467 153B 00 0,26 2,100012 011

0412467 154A 00d 0,24 1,680012 011

0412467 154A 01a 0,03 0,120012 011

0412467 154A 01j 0,05 0,350012 011

0412467 154C 00 0,15 1,050012 011

0412467 155Ca01c 0,02 0,150012 011 2 11

0412467 155D 01e 0,03 0,200012 011

0412467 155F 01g 0,02 0,150012 011

0412467 157Ea01a 0,04 0,250012 011 3 12

0412467 157F 01b 0,02 0,100012 011

0412467 158A 01e 0,02 0,150012 011

0412467 158Aa01a 0,07 0,500012 011 2 11

0412467 158Fa01b 0,02 0,100012 011 2 11

0412467 159C 00a 0,14 0,980012 011

0412467 159D 01e 0,10 0,400012 011

0412467 160A 01a 0,04 0,250012 011

0412467 161B 00 0,30 2,100012 011

0412467 161C 00 0,22 1,540012 011

0412467 162A 01k 0,04 0,250012 011

011 4,92 34,6000123 Příprava půdy na holině - ručně v ploškách- tis

Příprava půdy pro obnovu lesa012 4,92 34,600*

========================================================================================================================

-

0412467 139Ha00 0,16 1,12050250016 021 SML3 12

0412467 142Ea00 0,19 1,33040260016 021 SML2 11

0412467 145F 00 0,20 1,40040260016 021 SML

0412467 145F 00 0,23 1,61050250016 021 SML

0412467 150Ba00 0,11 0,77050250016 021 SML2 11

0412467 150C 00a 0,13 1,04040260016 021 SML

0412467 150C 00a 0,12 0,96050250016 021 SML

0412467 150C 00a 0,12 0,72080260016 021 SML

0412467 150Da00 0,19 1,33040260016 021 SML2 11

0412467 151A 00a 0,12 0,84040260016 021 SML

0412467 151A 00b 0,13 0,91040260016 021 SML

0412467 151Ba00 0,20 1,40040260016 021 SML2 11

0412467 151D 00 0,36 2,52040260016 021 SML

0412467 152B 00 0,12 0,84040260016 021 SML

0412467 153A 00 0,15 1,35020140016 021 SML

0412467 153A 00 0,30 2,10040260016 021 SML

0412467 153B 00 0,14 1,26020140016 021 SML

0412467 153B 00 0,12 0,84040260016 021 SML

0412467 154A 00d 0,24 1,68040260016 021 SML

0412467 154C 00 0,05 0,35040260016 021 SML

0412467 157C 00 0,10 0,70040260016 021 SML

0412467 159C 00a 0,14 0,98040260016 021 SML

0412467 161B 00 0,30 2,10040260016 021 SML

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKONU,REV1RO A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 1

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

VYbérové kritéria:
("38 Cislo zakazky" : 3)

3 1 — * Pfedany projekt
*‘k*‘k‘k‘k‘k‘k*‘k*~k~k**‘k*~k**‘k**~k*‘k‘k‘k‘k‘k*‘k‘k‘k‘k**~k*~k**~k~k*~k**~k~k~k~k**

012 011 7 1246 139Ha00 3 12 4 0,16 1,120 0
012 011 7 1246 141C 01f 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 142A 01b 4 0,01 0,070 0
012 011 7 1246 1428a00 2 11 4 0,19 1,330 0
012 011 7 1246 143A 02b 4 0,03 0,120 0
012 011 7 1246 144C 01d 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 144D 01d 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 145F 00 4 0,43 3,010 0
012 011 7 1246 1468 01b 4 0,03 0,200 0
012 011 7 1246 147A 01b 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 148Aa01b 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 1508a00 2 11 4 0,11 0,770 0
012 011 7 1246 150C 00a 4 0,37 2,720 0
012 011 7 1246 150Da00 2 11 4 0,19 1,330 0
012 011 7 1246 151A 00a 4 0,12 0,840 0
012 011 7 1246 151A 00b 4 0,13 0,910 0
012 011 7 1246 151Aa01b 2 11 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 1518 01d 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 1518a00 2 11 4 0,20 1,400 0
012 011 7 1246 1518a01c 2 11 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 151D 00 4 0,36 2,520 0
012 011 7 1246 152A 01d 4 0,03 0,200 0
012 011 7 1246 152B 00 4 0,12 0,840 0
012 011 7 1246 153A 00 4 0,45 3,450 0
012 011 7 1246 153A 01g 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 1538 00 4 0,26 2,100 0
012 011 7 1246 154A 00d 4 0,24 1,680 0
012 011 7 1246 154A 01a 4 0,03 0,120 0
012 011 7 1246 154A 01j 4 0,05 0,350 0
012 011 7 1246 154C 00 4 0,15 1,050 0
012 011 7 1246 155Ca01c 2 11 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 155D 01e 4 0,03 0,200 0
012 011 7 1246 155F 01g 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 157Ea01a 3 12 4 0,04 0,250 0
012 011 7 1246 157F 01b 4 0,02 0,100 0
012 011 7 1246 158A 01e 4 0,02 0,150 0
012 011 7 1246 158Aa01a 2 11 4 0,07 0,500 0
012 011 7 1246 158Fa01b 2 11 4 0,02 0,100 0
012 011 7 1246 159C 00a 4 0,14 0,980 0
012 011 7 1246 159D 01e 4 0,10 0,400 0
012 011 7 1246 160A 01a 4 0,04 0,250 0
012 011 7 1246 161B 00 4 0,30 2,100 0
012 011 7 1246 161C 00 4 0,22 1,540 0
012 011 7 1246 162A 01k 4 0,04 0,250 0

3 012 011—Pf1prava pfidy na holiné — ruéné v ploékéch 4,92 34,600 tis

* 012—Pfiprava pfidy pro obnovu lesa 4,92 34,600

016 021 7 1246 139Ha00 3 12 4 50250 SML 0,16 1,120 0
016 021 7 1246 1428a00 2 11 4 40260 SML 0,19 1,330 0
016 021 7 1246 145F 00 4 40260 SML 0,20 1,400 0
016 021 7 1246 145F 00 4 50250 SML 0,23 1,610 0
016 021 7 1246 1508a00 2 11 4 50250 SML 0,11 0,770 0
016 021 7 1246 150C 00a 4 40260 SML 0,13 1,040 0
016 021 7 1246 150C 00a 4 50250 SML 0,12 0,960 0
016 021 7 1246 150C 00a 4 80260 SML 0,12 0,720 0
016 021 7 1246 150Da00 2 11 4 40260 SML 0,19 1,330 0
016 021 7 1246 151A 00a 4 40260 SML 0,12 0,840 0
016 021 7 1246 151A 00b 4 40260 SML 0,13 0,910 0
016 021 7 1246 1518a00 2 11 4 40260 SML 0,20 1,400 0
016 021 7 1246 151D 00 4 40260 SML 0,36 2,520 0
016 021 7 1246 1528 00 4 40260 SML 0,12 0,840 0
016 021 7 1246 153A 00 4 20140 SML 0,15 1,350 0
016 021 7 1246 153A 00 4 40260 SML 0,30 2,100 0
016 021 7 1246 1538 00 4 20140 SML 0,14 1,260 0
016 021 7 1246 1538 00 4 40260 SML 0,12 0,840 0
016 021 7 1246 154A 00d 4 40260 SML 0,24 1,680 0
016 021 7 1246 154C 00 4 40260 SML 0,05 0,350 0
016 021 7 1246 157C 00 4 40260 SML 0,10 0,700 0
016 021 7 1246 159C 00a 4 40260 SML 0,14 0,980 0
016 021 7 1246 1618 00 4 40260 SML 0,30 2,100 0

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , 1mg. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

2

2LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0412467 161C 00 0,22 1,54040260016 021 SML

021 4,14 29,6900163 První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov- tis

0412467 142B 00a 0,42 1,6801260016 211 SML

0412467 142D 00 0,22 0,8801260016 211 SML

0412467 142Ea00 0,42 1,6801260016 211 SML2 11

0412467 144E 00 0,60 2,4001260016 211 SML

0412467 145F 00 1,00 4,0001260016 211 SML

0412467 146H 00 0,03 0,1201260016 211 SML

0412467 146H 00 0,10 0,30010260016 211 SML

0412467 147Ca00 0,12 0,36010260016 211 SML2 11

0412467 150A 00 0,39 1,5601260016 211 SML

0412467 150A 00 0,26 0,78010260016 211 SML

0412467 150C 00b 0,07 0,3001260016 211 SML

0412467 151A 00a 0,28 1,1201260016 211 SML

0412467 151A 00b 0,39 1,5601260016 211 SML

0412467 151A 00b 0,13 0,39010260016 211 SML

0412467 151Ba00 0,36 1,4401260016 211 SML2 11

0412467 152B 00 0,26 1,0401260016 211 SML

0412467 153A 00 0,39 1,5601260016 211 SML

0412467 153B 00 0,07 0,2801260016 211 SML

0412467 154C 00 0,16 0,6401260016 211 SML

0412467 155C 00c 0,10 0,4001260016 211 SML

0412467 156B 00b 0,07 0,14040380016 211 SML

0412467 157C 00 0,05 0,2001260016 211 SML

0412467 158Aa00 0,28 1,1201260016 211 SML2 11

0112467 158E 00 0,10 0,10050380016 211 SML

0412467 158E 00 0,05 0,2001260016 211 SML

0412467 159C 00a 0,32 1,2801260016 211 SML

0412467 159C 00b 0,12 0,4801260016 211 SML

0412467 159C 00e 0,36 1,4401260016 211 SML

0412467 159D 00 0,47 1,8801260016 211 SML

0412467 161B 00 0,43 1,7201260016 211 SML

0412467 161F 00 0,28 1,1201260016 211 SML

211 8,30 32,1700163 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

0412467 141Da00a 0,13 1,17020140016 221 SML2 11

0412467 141Da00b 0,08 0,56040260016 221 SML2 11

0412467 158Aa00 0,43 3,01040260016 221 SML2 11

0412467 159C 00c 0,11 0,77050250016 221 SML

0412467 159D 00 0,12 0,84050250016 221 SML

221 0,87 6,3500163 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová- tis

0412467 141C 01f 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 142A 01b 0,01 0,07050250016 421 SML

0412467 143A 02b 0,03 0,12053260016 421 SML

0412467 144C 01d 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 144D 01d 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 146E 01b 0,03 0,20040260016 421 SML

0412467 147A 01b 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 148A 01b 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 151Aa01b 0,02 0,15040260016 421 SML2 11

0412467 151B 01d 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 151Ba01c 0,02 0,15040260016 421 SML2 11

0412467 152A 01d 0,03 0,20040260016 421 SML

0412467 153A 01g 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 154A 01a 0,03 0,12083260016 421 SML

0412467 154A 01j 0,05 0,35040260016 421 SML

0412467 155Ca01c 0,02 0,15040260016 421 SML2 11

0412467 155D 01e 0,03 0,20040260016 421 SML

0412467 155F 01g 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 157Ea01a 0,04 0,25050250016 421 SML3 12

0412467 157F 01b 0,02 0,10057250016 421 SML

0412467 158A 01e 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 158Aa01a 0,07 0,50040260016 421 SML2 11

0412467 158Fa01b 0,02 0,10050250016 421 SML2 11

0412467 159D 01e 0,10 0,40057250016 421 SML

0412467 160A 01a 0,04 0,25050250016 421 SML

0412467 162A 01k 0,04 0,25040260016 421 SML

421 0,78 4,9100163 Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-štěrbinová- tis

0412467 144B 01a 0,02 0,08010260016 611 SML

0412467 146A 01a 0,05 0,2001260016 611 SML

0412467 147Ca01b 0,02 0,1001260016 611 SML2 11

0412467 148A 01c 0,02 0,02050380016 611 SML

0412467 149D 01f 0,05 0,2001260016 611 SML

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

2

2LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0412467 161C 00 0,22 1,54040260016 021 SML

021 4,14 29,6900163 První sadba do připravené půdy - ruční- štěrbinov- tis

0412467 142B 00a 0,42 1,6801260016 211 SML

0412467 142D 00 0,22 0,8801260016 211 SML

0412467 142Ea00 0,42 1,6801260016 211 SML2 11

0412467 144E 00 0,60 2,4001260016 211 SML

0412467 145F 00 1,00 4,0001260016 211 SML

0412467 146H 00 0,03 0,1201260016 211 SML

0412467 146H 00 0,10 0,30010260016 211 SML

0412467 147Ca00 0,12 0,36010260016 211 SML2 11

0412467 150A 00 0,39 1,5601260016 211 SML

0412467 150A 00 0,26 0,78010260016 211 SML

0412467 150C 00b 0,07 0,3001260016 211 SML

0412467 151A 00a 0,28 1,1201260016 211 SML

0412467 151A 00b 0,39 1,5601260016 211 SML

0412467 151A 00b 0,13 0,39010260016 211 SML

0412467 151Ba00 0,36 1,4401260016 211 SML2 11

0412467 152B 00 0,26 1,0401260016 211 SML

0412467 153A 00 0,39 1,5601260016 211 SML

0412467 153B 00 0,07 0,2801260016 211 SML

0412467 154C 00 0,16 0,6401260016 211 SML

0412467 155C 00c 0,10 0,4001260016 211 SML

0412467 156B 00b 0,07 0,14040380016 211 SML

0412467 157C 00 0,05 0,2001260016 211 SML

0412467 158Aa00 0,28 1,1201260016 211 SML2 11

0112467 158E 00 0,10 0,10050380016 211 SML

0412467 158E 00 0,05 0,2001260016 211 SML

0412467 159C 00a 0,32 1,2801260016 211 SML

0412467 159C 00b 0,12 0,4801260016 211 SML

0412467 159C 00e 0,36 1,4401260016 211 SML

0412467 159D 00 0,47 1,8801260016 211 SML

0412467 161B 00 0,43 1,7201260016 211 SML

0412467 161F 00 0,28 1,1201260016 211 SML

211 8,30 32,1700163 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

0412467 141Da00a 0,13 1,17020140016 221 SML2 11

0412467 141Da00b 0,08 0,56040260016 221 SML2 11

0412467 158Aa00 0,43 3,01040260016 221 SML2 11

0412467 159C 00c 0,11 0,77050250016 221 SML

0412467 159D 00 0,12 0,84050250016 221 SML

221 0,87 6,3500163 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová- tis

0412467 141C 01f 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 142A 01b 0,01 0,07050250016 421 SML

0412467 143A 02b 0,03 0,12053260016 421 SML

0412467 144C 01d 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 144D 01d 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 146E 01b 0,03 0,20040260016 421 SML

0412467 147A 01b 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 148A 01b 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 151Aa01b 0,02 0,15040260016 421 SML2 11

0412467 151B 01d 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 151Ba01c 0,02 0,15040260016 421 SML2 11

0412467 152A 01d 0,03 0,20040260016 421 SML

0412467 153A 01g 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 154A 01a 0,03 0,12083260016 421 SML

0412467 154A 01j 0,05 0,35040260016 421 SML

0412467 155Ca01c 0,02 0,15040260016 421 SML2 11

0412467 155D 01e 0,03 0,20040260016 421 SML

0412467 155F 01g 0,02 0,15040260016 421 SML

0412467 157Ea01a 0,04 0,25050250016 421 SML3 12

0412467 157F 01b 0,02 0,10057250016 421 SML

0412467 158A 01e 0,02 0,15050250016 421 SML

0412467 158Aa01a 0,07 0,50040260016 421 SML2 11

0412467 158Fa01b 0,02 0,10050250016 421 SML2 11

0412467 159D 01e 0,10 0,40057250016 421 SML

0412467 160A 01a 0,04 0,25050250016 421 SML

0412467 162A 01k 0,04 0,25040260016 421 SML

421 0,78 4,9100163 Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-štěrbinová- tis

0412467 144B 01a 0,02 0,08010260016 611 SML

0412467 146A 01a 0,05 0,2001260016 611 SML

0412467 147Ca01b 0,02 0,1001260016 611 SML2 11

0412467 148A 01c 0,02 0,02050380016 611 SML

0412467 149D 01f 0,05 0,2001260016 611 SML

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1R0 A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 2
2

Sml TP Re— Kod J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

016 021 7 1246 161C 00 4 40260 SML 0,22 1,540 0
3 016 O21—Prvni sadba do pfipravené pfidy — ruéni— étérbinov 4,14 29,690 tis

016 211 7 1246 1428 00a 4 1260 SML 0,42 1,680 0
016 211 7 1246 142D 00 4 1260 SML 0,22 0,880 0
016 211 7 1246 142Ea00 2 11 4 1260 SML 0,42 1,680 0
016 211 7 1246 144E 00 4 1260 SML 0,60 2,400 0
016 211 7 1246 145F 00 4 1260 SML 1,00 4,000 0
016 211 7 1246 146H 00 4 1260 SML 0,03 0,120 0
016 211 7 1246 146H 00 4 10260 SML 0,10 0,300 0
016 211 7 1246 147Ca00 2 11 4 10260 SML 0,12 0,360 0
016 211 7 1246 150A 00 4 1260 SML 0,39 1,560 0
016 211 7 1246 150A 00 4 10260 SML 0,26 0,780 0
016 211 7 1246 150C 00b 4 1260 SML 0,07 0,300 0
016 211 7 1246 151A 00a 4 1260 SML 0,28 1,120 0
016 211 7 1246 151A 00b 4 1260 SML 0,39 1,560 0
016 211 7 1246 151A 00b 4 10260 SML 0,13 0,390 0
016 211 7 1246 151Ba00 2 11 4 1260 SML 0,36 1,440 0
016 211 7 1246 1528 00 4 1260 SML 0,26 1,040 0
016 211 7 1246 153A 00 4 1260 SML 0,39 1,560 0
016 211 7 1246 1538 00 4 1260 SML 0,07 0,280 0
016 211 7 1246 154C 00 4 1260 SML 0,16 0,640 0
016 211 7 1246 155C 00c 4 1260 SML 0,10 0,400 0
016 211 7 1246 1568 00b 4 40380 SML 0,07 0,140 0
016 211 7 1246 157C 00 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 211 7 1246 158Aa00 2 11 4 1260 SML 0,28 1,120 0
016 211 7 1246 158E 00 1 50380 SML 0,10 0,100 0
016 211 7 1246 158E 00 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 211 7 1246 159C 00a 4 1260 SML 0,32 1,280 0
016 211 7 1246 159C 00b 4 1260 SML 0,12 0,480 0
016 211 7 1246 159C 00e 4 1260 SML 0,36 1,440 0
016 211 7 1246 159D 00 4 1260 SML 0,47 1,880 0
016 211 7 1246 161B 00 4 1260 SML 0,43 1,720 0
016 211 7 1246 161F 00 4 1260 SML 0,28 1,120 0

3 016 211—Prvni sadba do nepfipravené pfidy—ruéni—jamkové 8,30 32,170 tis

016 221 7 1246 141Da00a 2 11 4 20140 SML 0,13 1,170 0
016 221 7 1246 141Da00b 2 11 4 40260 SML 0,08 0,560 0
016 221 7 1246 158Aa00 2 11 4 40260 SML 0,43 3,010 0
016 221 7 1246 159C 00c 4 50250 SML 0,11 0,770 0
016 221 7 1246 159D 00 4 50250 SML 0,12 0,840 0

3 016 221—Prvni sadba do nepfipravené pfidy—ruéni—étérbinové 0,87 6,350 tis

016 421 7 1246 141C 01f 4 50250 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 142A 01b 4 50250 SML 0,01 0,070 0
016 421 7 1246 143A 02b 4 53260 SML 0,03 0,120 0
016 421 7 1246 144C 01d 4 40260 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 144D 01d 4 50250 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 146E 01b 4 40260 SML 0,03 0,200 0
016 421 7 1246 147A 01b 4 50250 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 148A 01b 4 40260 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 151Aa01b 2 11 4 40260 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 1518 01d 4 40260 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 151Ba01c 2 11 4 40260 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 152A 01d 4 40260 SML 0,03 0,200 0
016 421 7 1246 153A 01g 4 50250 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 154A 01a 4 83260 SML 0,03 0,120 0
016 421 7 1246 154A 01j 4 40260 SML 0,05 0,350 0
016 421 7 1246 155Ca01c 2 11 4 40260 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 155D 01e 4 40260 SML 0,03 0,200 0
016 421 7 1246 155F 01g 4 40260 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 157Ea01a 3 12 4 50250 SML 0,04 0,250 0
016 421 7 1246 157F 01b 4 57250 SML 0,02 0,100 0
016 421 7 1246 158A 01e 4 50250 SML 0,02 0,150 0
016 421 7 1246 158Aa01a 2 11 4 40260 SML 0,07 0,500 0
016 421 7 1246 158Fa01b 2 11 4 50250 SML 0,02 0,100 0
016 421 7 1246 159D 01e 4 57250 SML 0,10 0,400 0
016 421 7 1246 160A 01a 4 50250 SML 0,04 0,250 0
016 421 7 1246 162A 01k 4 40260 SML 0,04 0,250 0

3 016 421—Opakovana sadba do pfiprav.pfidy—ruéni—étérbinova 0,78 4,910 tis

016 611 7 1246 1448 01a 4 10260 SML 0,02 0,080 0
016 611 7 1246 146A 01a 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 7 1246 147Ca01b 2 11 4 1260 SML 0,02 0,100 0
016 611 7 1246 148A 01c 4 50380 SML 0,02 0,020 0
016 611 7 1246 149D 01f 4 1260 SML 0,05 0,200 0

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , Ing. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

3

3LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0412467 150C 02a 0,05 0,2001260016 611 SML

0412467 151Ba01a 0,12 0,4801260016 611 SML2 11

0412467 151C 01c 0,04 0,1601260016 611 SML

0412467 158Fa01c 0,04 0,2001260016 611 SML2 11

0412467 161C 01c 0,03 0,1201260016 611 SML

611 0,44 1,7600163 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování sadbou016 14,53 74,880*

========================================================================================================================

-

0512467 139Ha00 0,16 0,180022 011 3 12

0512467 142Ea00 0,19 0,190022 011 2 11

0512467 145F 00 0,43 0,400022 011

0512467 146H 00 0,10 0,130022 011

0512467 147Ca00 0,12 0,150022 011 2 11

0512467 150A 00 0,26 0,230022 011

0512467 150Ba00 0,11 0,150022 011 2 11

0512467 150C 00a 0,37 0,260022 011

0512467 150Da00 0,19 0,200022 011 2 11

0512467 151A 00a 0,12 0,140022 011

0512467 151A 00b 0,26 0,230022 011

0512467 151Ba00 0,20 0,210022 011 2 11

0512467 151D 00 0,36 0,260022 011

0512467 152B 00 0,12 0,140022 011

0512467 153A 00 0,30 0,320022 011

0512467 153B 00 0,12 0,140022 011

0512467 154A 00d 0,24 0,220022 011

0512467 157C 00 0,10 0,150022 011

0512467 158Aa00 0,43 0,400022 011 2 11

0512467 159C 00a 0,14 0,150022 011

0512467 159D 00 0,12 0,140022 011

0512467 161B 00 0,30 0,260022 011

0512467 161C 00 0,22 0,200022 011

011 4,96 4,8500223 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3- km

Oplocování mladých lesních porostů022 4,96 4,850*

========================================================================================================================

-

01012467 139H 01f 0,22 0,50073023 121 SML

01012467 139Ha01b 0,23 0,80073023 121 SML3 12

01012467 140A 01b 0,13 0,50073023 121 SML

01012467 140Ca01c 0,06 0,20073023 121 SML3 12

01012467 141A 01a 0,18 0,60073023 121 SML

01012467 141B 01d 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 141B 01e 0,10 0,60073023 121 SML

01012467 141C 01a 0,50 4,00073023 121 SML

01012467 141C 01c 0,26 1,00073023 121 SML

01012467 141D 01e 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 141Da00a 0,13 1,17073023 121 SML2 11

01012467 141Ea01a 0,39 3,30073023 121 SML3 12

01012467 142A 01a 0,18 0,70073023 121 SML

01012467 142B 01c 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 142B 01d 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 142C 01c 0,03 0,10073023 121 SML

01012467 142C 01d 0,08 0,30073023 121 SML

01012467 142C 01f 0,52 2,00073023 121 SML

01012467 142Ca01b 0,97 1,00073023 121 SML2 11

01012467 142D 00 0,22 0,88073023 121 SML

01012467 142Ea00 0,42 1,68073023 121 SML2 11

01012467 143A 01b 0,16 0,60073023 121 SML

01012467 143A 01d 0,65 2,50073023 121 SML

01012467 143Ba01a 0,10 0,40073023 121 SML2 11

01012467 143Ba01b 0,08 0,30073023 121 SML2 11

01012467 143C 01a 0,09 0,35073023 121 SML

01012467 144C 01f 0,11 0,40073023 121 SML

01012467 144D 01b 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 144D 01e 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 144D 01h 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 144E 00 0,60 2,40073023 121 SML

01012467 144E 01b 0,11 0,40073023 121 SML

01012467 144E 01e 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 144G 01a 0,34 1,20073023 121 SML

01012467 145C 01b 0,50 4,00073023 121 SML

01012467 145F 00 1,00 4,00073023 121 SML

01012467 146A 01a 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 146E 01a 1,14 4,30073023 121 SML

01012467 146E 01d 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 146F 01c 0,08 0,30073023 121 SML

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

3

3LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0412467 150C 02a 0,05 0,2001260016 611 SML

0412467 151Ba01a 0,12 0,4801260016 611 SML2 11

0412467 151C 01c 0,04 0,1601260016 611 SML

0412467 158Fa01c 0,04 0,2001260016 611 SML2 11

0412467 161C 01c 0,03 0,1201260016 611 SML

611 0,44 1,7600163 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování sadbou016 14,53 74,880*

========================================================================================================================

-

0512467 139Ha00 0,16 0,180022 011 3 12

0512467 142Ea00 0,19 0,190022 011 2 11

0512467 145F 00 0,43 0,400022 011

0512467 146H 00 0,10 0,130022 011

0512467 147Ca00 0,12 0,150022 011 2 11

0512467 150A 00 0,26 0,230022 011

0512467 150Ba00 0,11 0,150022 011 2 11

0512467 150C 00a 0,37 0,260022 011

0512467 150Da00 0,19 0,200022 011 2 11

0512467 151A 00a 0,12 0,140022 011

0512467 151A 00b 0,26 0,230022 011

0512467 151Ba00 0,20 0,210022 011 2 11

0512467 151D 00 0,36 0,260022 011

0512467 152B 00 0,12 0,140022 011

0512467 153A 00 0,30 0,320022 011

0512467 153B 00 0,12 0,140022 011

0512467 154A 00d 0,24 0,220022 011

0512467 157C 00 0,10 0,150022 011

0512467 158Aa00 0,43 0,400022 011 2 11

0512467 159C 00a 0,14 0,150022 011

0512467 159D 00 0,12 0,140022 011

0512467 161B 00 0,30 0,260022 011

0512467 161C 00 0,22 0,200022 011

011 4,96 4,8500223 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3- km

Oplocování mladých lesních porostů022 4,96 4,850*

========================================================================================================================

-

01012467 139H 01f 0,22 0,50073023 121 SML

01012467 139Ha01b 0,23 0,80073023 121 SML3 12

01012467 140A 01b 0,13 0,50073023 121 SML

01012467 140Ca01c 0,06 0,20073023 121 SML3 12

01012467 141A 01a 0,18 0,60073023 121 SML

01012467 141B 01d 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 141B 01e 0,10 0,60073023 121 SML

01012467 141C 01a 0,50 4,00073023 121 SML

01012467 141C 01c 0,26 1,00073023 121 SML

01012467 141D 01e 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 141Da00a 0,13 1,17073023 121 SML2 11

01012467 141Ea01a 0,39 3,30073023 121 SML3 12

01012467 142A 01a 0,18 0,70073023 121 SML

01012467 142B 01c 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 142B 01d 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 142C 01c 0,03 0,10073023 121 SML

01012467 142C 01d 0,08 0,30073023 121 SML

01012467 142C 01f 0,52 2,00073023 121 SML

01012467 142Ca01b 0,97 1,00073023 121 SML2 11

01012467 142D 00 0,22 0,88073023 121 SML

01012467 142Ea00 0,42 1,68073023 121 SML2 11

01012467 143A 01b 0,16 0,60073023 121 SML

01012467 143A 01d 0,65 2,50073023 121 SML

01012467 143Ba01a 0,10 0,40073023 121 SML2 11

01012467 143Ba01b 0,08 0,30073023 121 SML2 11

01012467 143C 01a 0,09 0,35073023 121 SML

01012467 144C 01f 0,11 0,40073023 121 SML

01012467 144D 01b 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 144D 01e 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 144D 01h 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 144E 00 0,60 2,40073023 121 SML

01012467 144E 01b 0,11 0,40073023 121 SML

01012467 144E 01e 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 144G 01a 0,34 1,20073023 121 SML

01012467 145C 01b 0,50 4,00073023 121 SML

01012467 145F 00 1,00 4,00073023 121 SML

01012467 146A 01a 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 146E 01a 1,14 4,30073023 121 SML

01012467 146E 01d 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 146F 01c 0,08 0,30073023 121 SML

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1REI A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 3
3

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

016 611 7 1246 150C 02a 4 1260 SML 0,05 0,200 0
016 611 7 1246 1518a01a 2 11 4 1260 SML 0,12 0,480 0
016 611 7 1246 151C 01c 4 1260 SML 0,04 0,160 0
016 611 7 1246 158Fa01c 2 11 4 1260 SML 0,04 0,200 0
016 611 7 1246 161C 01c 4 1260 SML 0,03 0,120 0

3 016 611—Opakovana sadba do nepf.pfidy—ruéni—jamkova 0,44 1,760 tis

* 016—Za1esfiovéni sadbou 14,53 74,880

022 011 7 1246 139Ha00 3 12 5 0,16 0,180 0
022 011 7 1246 1428a00 2 11 5 0,19 0,190 0
022 011 7 1246 145F 00 5 0,43 0,400 0
022 011 7 1246 146H 00 5 0,10 0,130 0
022 011 7 1246 147Ca00 2 11 5 0,12 0,150 0
022 011 7 1246 150A 00 5 0,26 0,230 0
022 011 7 1246 1508a00 2 11 5 0,11 0,150 0
022 011 7 1246 150C 00a 5 0,37 0,260 0
022 011 7 1246 15ODa00 2 11 5 0,19 0,200 0
022 011 7 1246 151A 00a 5 0,12 0,140 0
022 011 7 1246 151A 00b 5 0,26 0,230 0
022 011 7 1246 1518a00 2 11 5 0,20 0,210 0
022 011 7 1246 151D 00 5 0,36 0,260 0
022 011 7 1246 1528 00 5 0,12 0,140 0
022 011 7 1246 153A 00 5 0,30 0,320 0
022 011 7 1246 1538 00 5 0,12 0,140 0
022 011 7 1246 154A 00d 5 0,24 0,220 0
022 011 7 1246 157C 00 5 0,10 0,150 0
022 011 7 1246 158Aa00 2 11 5 0,43 0,400 0
022 011 7 1246 159C 00a 5 0,14 0,150 0
022 011 7 1246 1598 00 5 0,12 0,140 0
022 011 7 1246 1618 00 5 0,30 0,260 0
022 011 7 1246 161C 00 5 0,22 0,200 0

3 022 011—Op10cenky z nov.mat.—dréténé—Dréténa 150/3 4,96 4,850 km

* 022—Op10covéni mladYCh lesnich porostfi 4,96 4,850

023 121 7 1246 139H 01f 10 73 SML 0,22 0,500 0
023 121 7 1246 139Ha01b 3 12 10 73 SML 0,23 0,800 0
023 121 7 1246 140A 01b 10 73 SML 0,13 0,500 0
023 121 7 1246 140Ca01c 3 12 10 73 SML 0,06 0,200 0
023 121 7 1246 141A 01a 10 73 SML 0,18 0,600 0
023 121 7 1246 1418 01d 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 1418 01e 10 73 SML 0,10 0,600 0
023 121 7 1246 141C 01a 10 73 SML 0,50 4,000 0
023 121 7 1246 141C 01c 10 73 SML 0,26 1,000 0
023 121 7 1246 1418 01e 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 1418a00a 2 11 10 73 SML 0,13 1,170 0
023 121 7 1246 1418a01a 3 12 10 73 SML 0,39 3,300 0
023 121 7 1246 142A 01a 10 73 SML 0,18 0,700 0
023 121 7 1246 1428 01c 10 73 SML 0,06 0,200 0
023 121 7 1246 1428 01d 10 73 SML 0,07 0,250 0
023 121 7 1246 142C 01c 10 73 SML 0,03 0,100 0
023 121 7 1246 142C 01d 10 73 SML 0,08 0,300 0
023 121 7 1246 142C 01f 10 73 SML 0,52 2,000 0
023 121 7 1246 142Ca01b 2 11 10 73 SML 0,97 1,000 0
023 121 7 1246 1428 00 10 73 SML 0,22 0,880 0
023 121 7 1246 1428a00 2 11 10 73 SML 0,42 1,680 0
023 121 7 1246 143A 01b 10 73 SML 0,16 0,600 0
023 121 7 1246 143A 01d 10 73 SML 0,65 2,500 0
023 121 7 1246 1438a01a 2 11 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 1438a01b 2 11 10 73 SML 0,08 0,300 0
023 121 7 1246 143C 01a 10 73 SML 0,09 0,350 0
023 121 7 1246 144C 01f 10 73 SML 0,11 0,400 0
023 121 7 1246 1448 01b 10 73 SML 0,07 0,250 0
023 121 7 1246 1448 01e 10 73 SML 0,06 0,200 0
023 121 7 1246 1448 01h 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 1448 00 10 73 SML 0,60 2,400 0
023 121 7 1246 1448 01b 10 73 SML 0,11 0,400 0
023 121 7 1246 1448 01e 10 73 SML 0,20 0,800 0
023 121 7 1246 1446 01a 10 73 SML 0,34 1,200 0
023 121 7 1246 145C 01b 10 73 SML 0,50 4,000 0
023 121 7 1246 145F 00 10 73 SML 1,00 4,000 0
023 121 7 1246 146A 01a 10 73 SML 0,17 0,600 0
023 121 7 1246 1468 01a 10 73 SML 1,14 4,300 0
023 121 7 1246 1468 01d 10 73 SML 0,24 0,900 0
023 121 7 1246 146F 01c 10 73 SML 0,08 0,300 0

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , Ing. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

4

4LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

01012467 146F 01d 0,32 1,20073023 121 SML

01012467 146F 01g 0,15 0,60073023 121 SML

01012467 146F 01h 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 146H 00 0,03 0,12073023 121 SML

01012467 147A 01a 0,28 1,00073023 121 SML

01012467 147C 01f 0,34 1,20073023 121 SML

01012467 147C 01g 1,00 1,00073023 121 SML

01012467 147Ca01b 0,13 0,50073023 121 SML2 11

01012467 148B 01a 1,10 1,00073023 121 SML

01012467 149D 01e 0,13 0,50073023 121 SML

01012467 149E 01 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 149F 01a 0,04 0,15073023 121 SML

01012467 150A 00 0,39 1,56073023 121 SML

01012467 150A 01a 0,51 2,00073023 121 SML

01012467 150A 01d 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 150C 00b 0,07 0,30073023 121 SML

01012467 151A 00a 0,28 1,12073023 121 SML

01012467 151A 00b 0,39 1,56073023 121 SML

01012467 151A 01c 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 151Aa01a 0,26 1,00073023 121 SML2 11

01012467 151B 01e 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 151B 01g 0,35 1,30073023 121 SML

01012467 151B 01h 0,07 0,20073023 121 SML

01012467 151Ba00 0,36 1,44073023 121 SML2 11

01012467 151Ba01a 1,08 4,20073023 121 SML2 11

01012467 151C 01c 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 151C 01g 0,63 0,40073023 121 SML

01012467 151E 01a 0,74 2,80073023 121 SML

01012467 151E 01d 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 152A 01a 0,50 1,50073023 121 SML

01012467 152B 00 0,26 1,04073023 121 SML

01012467 152B 01f 0,28 1,00073023 121 SML

01012467 152Ba01a 0,40 1,50073023 121 SML2 11

01012467 152Ba01c 0,10 0,35073023 121 SML2 11

01012467 152Ba01d 0,41 1,50073023 121 SML2 11

01012467 152Ca01a 0,58 2,20073023 121 SML2 11

01012467 152Ca01b 0,15 0,60073023 121 SML2 11

01012467 153A 00 0,54 2,91073023 121 SML

01012467 153A 01f 0,49 1,80073023 121 SML

01012467 153A 01h 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 153B 00 0,21 1,54073023 121 SML

01012467 153B 01c 0,43 1,60073023 121 SML

01012467 153B 01e 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 153C 01b 0,20 0,70073023 121 SML

01012467 154A 01b 0,24 0,50073023 121 SML

01012467 154A 01h 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 154A 01k 0,27 2,10073023 121 SML

01012467 154B 01a 0,30 1,80073023 121 SML

01012467 154B 01e 0,14 1,00073023 121 SML

01012467 154B 01f 0,27 1,50073023 121 SML

01012467 154C 00 0,16 0,64073023 121 SML

01012467 154C 01c 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 154C 01e 0,36 1,30073023 121 SML

01012467 154Ca01b 0,47 3,70073023 121 SML2 11

01012467 155A 01b 0,17 1,00073023 121 SML

01012467 155A 01c 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 155A 01d 0,34 1,30073023 121 SML

01012467 155B 01b 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 155C 00a 0,40 1,60073023 121 SML

01012467 155C 00c 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 155C 01e 0,08 0,30073023 121 SML

01012467 155C 01f 0,04 0,15073023 121 SML

01012467 155Ca01d 0,34 0,65073023 121 SML2 11

01012467 155Da00 0,45 2,20073023 121 SML2 11

01012467 155F 01f 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 155F 01h 0,14 0,50073023 121 SML

01012467 155F 01j 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 155Fa01c 0,27 1,00073023 121 SML2 11

01012467 155Fa01d 0,14 0,50073023 121 SML2 11

01012467 156Aa01a 0,26 1,00073023 121 SML2 11

01012467 156Aa01b 0,38 3,20073023 121 SML2 11

01012467 156B 01k 0,02 0,08073023 121 SML

01012467 156Ba01b 0,18 0,70073023 121 SML2 11

01012467 156Ca01a 0,06 0,20073023 121 SML2 11

01012467 156D 01a 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 156D 01c 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 156Ea01b 0,43 1,60073023 121 SML2 11

01012467 157A 01b 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 157A 01c 0,14 0,50073023 121 SML

01012467 157B 01a 0,20 0,80073023 121 SML

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

4

4LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

01012467 146F 01d 0,32 1,20073023 121 SML

01012467 146F 01g 0,15 0,60073023 121 SML

01012467 146F 01h 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 146H 00 0,03 0,12073023 121 SML

01012467 147A 01a 0,28 1,00073023 121 SML

01012467 147C 01f 0,34 1,20073023 121 SML

01012467 147C 01g 1,00 1,00073023 121 SML

01012467 147Ca01b 0,13 0,50073023 121 SML2 11

01012467 148B 01a 1,10 1,00073023 121 SML

01012467 149D 01e 0,13 0,50073023 121 SML

01012467 149E 01 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 149F 01a 0,04 0,15073023 121 SML

01012467 150A 00 0,39 1,56073023 121 SML

01012467 150A 01a 0,51 2,00073023 121 SML

01012467 150A 01d 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 150C 00b 0,07 0,30073023 121 SML

01012467 151A 00a 0,28 1,12073023 121 SML

01012467 151A 00b 0,39 1,56073023 121 SML

01012467 151A 01c 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 151Aa01a 0,26 1,00073023 121 SML2 11

01012467 151B 01e 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 151B 01g 0,35 1,30073023 121 SML

01012467 151B 01h 0,07 0,20073023 121 SML

01012467 151Ba00 0,36 1,44073023 121 SML2 11

01012467 151Ba01a 1,08 4,20073023 121 SML2 11

01012467 151C 01c 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 151C 01g 0,63 0,40073023 121 SML

01012467 151E 01a 0,74 2,80073023 121 SML

01012467 151E 01d 0,07 0,25073023 121 SML

01012467 152A 01a 0,50 1,50073023 121 SML

01012467 152B 00 0,26 1,04073023 121 SML

01012467 152B 01f 0,28 1,00073023 121 SML

01012467 152Ba01a 0,40 1,50073023 121 SML2 11

01012467 152Ba01c 0,10 0,35073023 121 SML2 11

01012467 152Ba01d 0,41 1,50073023 121 SML2 11

01012467 152Ca01a 0,58 2,20073023 121 SML2 11

01012467 152Ca01b 0,15 0,60073023 121 SML2 11

01012467 153A 00 0,54 2,91073023 121 SML

01012467 153A 01f 0,49 1,80073023 121 SML

01012467 153A 01h 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 153B 00 0,21 1,54073023 121 SML

01012467 153B 01c 0,43 1,60073023 121 SML

01012467 153B 01e 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 153C 01b 0,20 0,70073023 121 SML

01012467 154A 01b 0,24 0,50073023 121 SML

01012467 154A 01h 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 154A 01k 0,27 2,10073023 121 SML

01012467 154B 01a 0,30 1,80073023 121 SML

01012467 154B 01e 0,14 1,00073023 121 SML

01012467 154B 01f 0,27 1,50073023 121 SML

01012467 154C 00 0,16 0,64073023 121 SML

01012467 154C 01c 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 154C 01e 0,36 1,30073023 121 SML

01012467 154Ca01b 0,47 3,70073023 121 SML2 11

01012467 155A 01b 0,17 1,00073023 121 SML

01012467 155A 01c 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 155A 01d 0,34 1,30073023 121 SML

01012467 155B 01b 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 155C 00a 0,40 1,60073023 121 SML

01012467 155C 00c 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 155C 01e 0,08 0,30073023 121 SML

01012467 155C 01f 0,04 0,15073023 121 SML

01012467 155Ca01d 0,34 0,65073023 121 SML2 11

01012467 155Da00 0,45 2,20073023 121 SML2 11

01012467 155F 01f 0,24 0,90073023 121 SML

01012467 155F 01h 0,14 0,50073023 121 SML

01012467 155F 01j 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 155Fa01c 0,27 1,00073023 121 SML2 11

01012467 155Fa01d 0,14 0,50073023 121 SML2 11

01012467 156Aa01a 0,26 1,00073023 121 SML2 11

01012467 156Aa01b 0,38 3,20073023 121 SML2 11

01012467 156B 01k 0,02 0,08073023 121 SML

01012467 156Ba01b 0,18 0,70073023 121 SML2 11

01012467 156Ca01a 0,06 0,20073023 121 SML2 11

01012467 156D 01a 0,20 0,80073023 121 SML

01012467 156D 01c 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 156Ea01b 0,43 1,60073023 121 SML2 11

01012467 157A 01b 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 157A 01c 0,14 0,50073023 121 SML

01012467 157B 01a 0,20 0,80073023 121 SML

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1REI A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 4
4

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Blocha Mhoistvi Ceha za jedn. Hodhota Hodhota Hodhota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

023 121 7 1246 146E 01d 10 73 SML 0,32 1,200 0
023 121 7 1246 146E 01g 10 73 SML 0,15 0,600 0
023 121 7 1246 146E 01h 10 73 SML 0,24 0,900 0
023 121 7 1246 146H 00 10 73 SML 0,03 0,120 0
023 121 7 1246 147A 01a 10 73 SML 0,28 1,000 0
023 121 7 1246 147C 01f 10 73 SML 0,34 1,200 0
023 121 7 1246 147C 01g 10 73 SML 1,00 1,000 0
023 121 7 1246 147Ca01b 2 11 10 73 SML 0,13 0,500 0
023 121 7 1246 148B 01a 10 73 SML 1,10 1,000 0
023 121 7 1246 149D 01e 10 73 SML 0,13 0,500 0
023 121 7 1246 149E 01 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 149E 01a 10 73 SML 0,04 0,150 0
023 121 7 1246 150A 00 10 73 SML 0,39 1,560 0
023 121 7 1246 150A 01a 10 73 SML 0,51 2,000 0
023 121 7 1246 150A 01d 10 73 SML 0,07 0,250 0
023 121 7 1246 150C 00b 10 73 SML 0,07 0,300 0
023 121 7 1246 151A 00a 10 73 SML 0,28 1,120 0
023 121 7 1246 151A 00b 10 73 SML 0,39 1,560 0
023 121 7 1246 151A 01c 10 73 SML 0,20 0,800 0
023 121 7 1246 151Aa01a 2 11 10 73 SML 0,26 1,000 0
023 121 7 1246 151B 01e 10 73 SML 0,20 0,800 0
023 121 7 1246 151B 01g 10 73 SML 0,35 1,300 0
023 121 7 1246 151B 01h 10 73 SML 0,07 0,200 0
023 121 7 1246 151Ba00 2 11 10 73 SML 0,36 1,440 0
023 121 7 1246 151Ba01a 2 11 10 73 SML 1,08 4,200 0
023 121 7 1246 151C 01c 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 151C 01g 10 73 SML 0,63 0,400 0
023 121 7 1246 151E 01a 10 73 SML 0,74 2,800 0
023 121 7 1246 151E 01d 10 73 SML 0,07 0,250 0
023 121 7 1246 152A 01a 10 73 SML 0,50 1,500 0
023 121 7 1246 152B 00 10 73 SML 0,26 1,040 0
023 121 7 1246 152B 01f 10 73 SML 0,28 1,000 0
023 121 7 1246 152Ba01a 2 11 10 73 SML 0,40 1,500 0
023 121 7 1246 152Ba01c 2 11 10 73 SML 0,10 0,350 0
023 121 7 1246 152Ba01d 2 11 10 73 SML 0,41 1,500 0
023 121 7 1246 152Ca01a 2 11 10 73 SML 0,58 2,200 0
023 121 7 1246 152Ca01b 2 11 10 73 SML 0,15 0,600 0
023 121 7 1246 153A 00 10 73 SML 0,54 2,910 0
023 121 7 1246 153A 01f 10 73 SML 0,49 1,800 0
023 121 7 1246 153A 01h 10 73 SML 0,17 0,600 0
023 121 7 1246 153B 00 10 73 SML 0,21 1,540 0
023 121 7 1246 153B 01c 10 73 SML 0,43 1,600 0
023 121 7 1246 153B 01e 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 153C 01b 10 73 SML 0,20 0,700 0
023 121 7 1246 154A 01b 10 73 SML 0,24 0,500 0
023 121 7 1246 154A 01h 10 73 SML 0,24 0,900 0
023 121 7 1246 154A 01k 10 73 SML 0,27 2,100 0
023 121 7 1246 154B 01a 10 73 SML 0,30 1,800 0
023 121 7 1246 154B 01e 10 73 SML 0,14 1,000 0
023 121 7 1246 154B 01f 10 73 SML 0,27 1,500 0
023 121 7 1246 154C 00 10 73 SML 0,16 0,640 0
023 121 7 1246 154C 01c 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 154C 01e 10 73 SML 0,36 1,300 0
023 121 7 1246 154Ca01b 2 11 10 73 SML 0,47 3,700 0
023 121 7 1246 155A 01b 10 73 SML 0,17 1,000 0
023 121 7 1246 155A 01c 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 155A 01d 10 73 SML 0,34 1,300 0
023 121 7 1246 155B 01b 10 73 SML 0,17 0,600 0
023 121 7 1246 155C 00a 10 73 SML 0,40 1,600 0
023 121 7 1246 155C 00c 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 155C 01e 10 73 SML 0,08 0,300 0
023 121 7 1246 155C 01f 10 73 SML 0,04 0,150 0
023 121 7 1246 155Ca01d 2 11 10 73 SML 0,34 0,650 0
023 121 7 1246 155Da00 2 11 10 73 SML 0,45 2,200 0
023 121 7 1246 155F 01f 10 73 SML 0,24 0,900 0
023 121 7 1246 155F 01h 10 73 SML 0,14 0,500 0
023 121 7 1246 155F 01j 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 155Fa01c 2 11 10 73 SML 0,27 1,000 0
023 121 7 1246 155Fa01d 2 11 10 73 SML 0,14 0,500 0
023 121 7 1246 156Aa01a 2 11 10 73 SML 0,26 1,000 0
023 121 7 1246 156Aa01b 2 11 10 73 SML 0,38 3,200 0
023 121 7 1246 156B 01k 10 73 SML 0,02 0,080 0
023 121 7 1246 156Ba01b 2 11 10 73 SML 0,18 0,700 0
023 121 7 1246 156Ca01a 2 11 10 73 SML 0,06 0,200 0
023 121 7 1246 156D 01a 10 73 SML 0,20 0,800 0
023 121 7 1246 156D 01c 10 73 SML 0,06 0,200 0
023 121 7 1246 156Ea01b 2 11 10 73 SML 0,43 1,600 0
023 121 7 1246 157A 01b 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 157A 01c 10 73 SML 0,14 0,500 0
023 121 7 1246 157B 01a 10 73 SML 0,20 0,800 0

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , Ing. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1l;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

5

5LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

01012467 157B 01b 0,53 2,00073023 121 SML

01012467 157C 00 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 157C 01 0,20 1,00073023 121 SML

01012467 157Ea01c 0,08 0,30073023 121 SML2 11

01012467 158A 01f 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 158Aa00 0,28 1,12073023 121 SML2 11

01012467 158Aa01a 0,56 2,00073023 121 SML2 11

01012467 158Aa01c 0,12 0,45073023 121 SML2 11

01012467 158Aa01d 0,19 0,60073023 121 SML2 11

01012467 158B 14b 0,45 3,00073023 121 SML

01012467 158Ca01b 0,31 1,20073023 121 SML2 11

01012467 158Ca01c 0,16 0,55073023 121 SML2 11

01012467 158E 00 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 158E 01c 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 158Ea01b 0,16 0,60073023 121 SML2 11

01012467 158F 01f 0,04 0,15073023 121 SML

01012467 158Fa01a 0,22 0,80073023 121 SML2 11

01012467 158Fa01c 0,23 0,90073023 121 SML2 11

01012467 159A 01a 0,19 0,70073023 121 SML

01012467 159C 00a 0,32 1,28073023 121 SML

01012467 159C 00b 0,12 0,48073023 121 SML

01012467 159C 00e 0,36 1,44073023 121 SML

01012467 159Ca01a 0,43 1,60073023 121 SML2 11

01012467 159D 00 0,47 1,88073023 121 SML

01012467 159D 01c 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 160A 01b 0,34 1,20073023 121 SML

01012467 160A 01c 0,25 1,00073023 121 SML

01012467 161A 01a 0,46 1,70073023 121 SML

01012467 161B 00 0,43 1,72073023 121 SML

01012467 161B 01c 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 161C 01b 0,11 0,90073023 121 SML

01012467 161C 01c 0,43 1,60073023 121 SML

01012467 161C 01d 0,11 0,85073023 121 SML

01012467 161D 01a 0,82 3,20073023 121 SML

01012467 161Ea01b 0,30 1,10073023 121 SML2 11

01012467 161F 00 0,28 1,12073023 121 SML

01012467 161F 01f 0,10 0,35073023 121 SML

01012467 161Fa01a 0,47 1,70073023 121 SML2 11

01012467 162A 01a 0,26 1,00073023 121 SML

01012467 162A 01c 0,15 0,60073023 121 SML

01012467 162A 01f 0,13 0,50073023 121 SML

01012467 162A 01g 0,10 0,40073023 121 SML

121 43,25 170,0800233 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis

0512467 156B 00b 0,07 0,14086023 311 SML

0512467 158E 00 0,10 0,10086023 311 SML

311 0,17 0,2400233 Individuální ochrana – tubusové chrániče- tis

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři023 43,42 170,320*

========================================================================================================================

-

0912467 139Ha01b 0,23024 021 3 12

0912467 140Ca01b 0,14024 021 2 11

0912467 141C 01e 0,26024 021

0912467 141D 01e 0,05024 021

0912467 142A 01a 0,18024 021

0912467 142B 01c 0,06024 021

0912467 142B 01d 0,07024 021

0912467 142C 01f 0,52024 021

0912467 142E 01c 0,08024 021

0912467 142E 01g 0,22024 021

0912467 142Ea00 0,42024 021 2 11

0912467 143A 01b 0,16024 021

0912467 143A 01d 0,65024 021

0912467 143Ba01a 0,10024 021 2 11

0912467 143Ba01b 0,08024 021 2 11

0912467 143C 01a 0,09024 021

0912467 145C 01b 0,50024 021

0912467 145F 00 1,00024 021

0912467 146A 01a 0,17024 021

0912467 146A 01b 0,03024 021

0912467 146F 01g 0,15024 021

0912467 146H 00 0,13024 021

0912467 147A 01a 0,28024 021

0912467 147C 01f 0,34024 021

0912467 147Ca01b 0,13024 021 2 11

0912467 149D 01c 0,26024 021

0912467 150A 00 0,39024 021

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

5

5LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

01012467 157B 01b 0,53 2,00073023 121 SML

01012467 157C 00 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 157C 01 0,20 1,00073023 121 SML

01012467 157Ea01c 0,08 0,30073023 121 SML2 11

01012467 158A 01f 0,10 0,40073023 121 SML

01012467 158Aa00 0,28 1,12073023 121 SML2 11

01012467 158Aa01a 0,56 2,00073023 121 SML2 11

01012467 158Aa01c 0,12 0,45073023 121 SML2 11

01012467 158Aa01d 0,19 0,60073023 121 SML2 11

01012467 158B 14b 0,45 3,00073023 121 SML

01012467 158Ca01b 0,31 1,20073023 121 SML2 11

01012467 158Ca01c 0,16 0,55073023 121 SML2 11

01012467 158E 00 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 158E 01c 0,17 0,60073023 121 SML

01012467 158Ea01b 0,16 0,60073023 121 SML2 11

01012467 158F 01f 0,04 0,15073023 121 SML

01012467 158Fa01a 0,22 0,80073023 121 SML2 11

01012467 158Fa01c 0,23 0,90073023 121 SML2 11

01012467 159A 01a 0,19 0,70073023 121 SML

01012467 159C 00a 0,32 1,28073023 121 SML

01012467 159C 00b 0,12 0,48073023 121 SML

01012467 159C 00e 0,36 1,44073023 121 SML

01012467 159Ca01a 0,43 1,60073023 121 SML2 11

01012467 159D 00 0,47 1,88073023 121 SML

01012467 159D 01c 0,05 0,20073023 121 SML

01012467 160A 01b 0,34 1,20073023 121 SML

01012467 160A 01c 0,25 1,00073023 121 SML

01012467 161A 01a 0,46 1,70073023 121 SML

01012467 161B 00 0,43 1,72073023 121 SML

01012467 161B 01c 0,06 0,20073023 121 SML

01012467 161C 01b 0,11 0,90073023 121 SML

01012467 161C 01c 0,43 1,60073023 121 SML

01012467 161C 01d 0,11 0,85073023 121 SML

01012467 161D 01a 0,82 3,20073023 121 SML

01012467 161Ea01b 0,30 1,10073023 121 SML2 11

01012467 161F 00 0,28 1,12073023 121 SML

01012467 161F 01f 0,10 0,35073023 121 SML

01012467 161Fa01a 0,47 1,70073023 121 SML2 11

01012467 162A 01a 0,26 1,00073023 121 SML

01012467 162A 01c 0,15 0,60073023 121 SML

01012467 162A 01f 0,13 0,50073023 121 SML

01012467 162A 01g 0,10 0,40073023 121 SML

121 43,25 170,0800233 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis

0512467 156B 00b 0,07 0,14086023 311 SML

0512467 158E 00 0,10 0,10086023 311 SML

311 0,17 0,2400233 Individuální ochrana – tubusové chrániče- tis

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři023 43,42 170,320*

========================================================================================================================

-

0912467 139Ha01b 0,23024 021 3 12

0912467 140Ca01b 0,14024 021 2 11

0912467 141C 01e 0,26024 021

0912467 141D 01e 0,05024 021

0912467 142A 01a 0,18024 021

0912467 142B 01c 0,06024 021

0912467 142B 01d 0,07024 021

0912467 142C 01f 0,52024 021

0912467 142E 01c 0,08024 021

0912467 142E 01g 0,22024 021

0912467 142Ea00 0,42024 021 2 11

0912467 143A 01b 0,16024 021

0912467 143A 01d 0,65024 021

0912467 143Ba01a 0,10024 021 2 11

0912467 143Ba01b 0,08024 021 2 11

0912467 143C 01a 0,09024 021

0912467 145C 01b 0,50024 021

0912467 145F 00 1,00024 021

0912467 146A 01a 0,17024 021

0912467 146A 01b 0,03024 021

0912467 146F 01g 0,15024 021

0912467 146H 00 0,13024 021

0912467 147A 01a 0,28024 021

0912467 147C 01f 0,34024 021

0912467 147Ca01b 0,13024 021 2 11

0912467 149D 01c 0,26024 021

0912467 150A 00 0,39024 021

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1REI A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 5
5

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

023 121 7 1246 1578 01b 10 73 SML 0,53 2,000 0
023 121 7 1246 157C 00 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 157C 01 10 73 SML 0,20 1,000 0
023 121 7 1246 157Ea01c 2 11 10 73 SML 0,08 0,300 0
023 121 7 1246 158A 01f 10 73 SML 0,10 0,400 0
023 121 7 1246 158Aa00 2 11 10 73 SML 0,28 1,120 0
023 121 7 1246 158Aa01a 2 11 10 73 SML 0,56 2,000 0
023 121 7 1246 158Aa01c 2 11 10 73 SML 0,12 0,450 0
023 121 7 1246 158Aa01d 2 11 10 73 SML 0,19 0,600 0
023 121 7 1246 1588 14b 10 73 SML 0,45 3,000 0
023 121 7 1246 158Ca01b 2 11 10 73 SML 0,31 1,200 0
023 121 7 1246 158Ca01c 2 11 10 73 SML 0,16 0,550 0
023 121 7 1246 1588 00 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 1588 01c 10 73 SML 0,17 0,600 0
023 121 7 1246 1588a01b 2 11 10 73 SML 0,16 0,600 0
023 121 7 1246 158F 01f 10 73 SML 0,04 0,150 0
023 121 7 1246 158Fa01a 2 11 10 73 SML 0,22 0,800 0
023 121 7 1246 158Fa01c 2 11 10 73 SML 0,23 0,900 0
023 121 7 1246 159A 01a 10 73 SML 0,19 0,700 0
023 121 7 1246 159C 00a 10 73 SML 0,32 1,280 0
023 121 7 1246 159C 00b 10 73 SML 0,12 0,480 0
023 121 7 1246 159C 00e 10 73 SML 0,36 1,440 0
023 121 7 1246 159Ca01a 2 11 10 73 SML 0,43 1,600 0
023 121 7 1246 1598 00 10 73 SML 0,47 1,880 0
023 121 7 1246 1598 01c 10 73 SML 0,05 0,200 0
023 121 7 1246 160A 01b 10 73 SML 0,34 1,200 0
023 121 7 1246 160A 01c 10 73 SML 0,25 1,000 0
023 121 7 1246 161A 01a 10 73 SML 0,46 1,700 0
023 121 7 1246 1618 00 10 73 SML 0,43 1,720 0
023 121 7 1246 1618 01c 10 73 SML 0,06 0,200 0
023 121 7 1246 161C 01b 10 73 SML 0,11 0,900 0
023 121 7 1246 161C 01c 10 73 SML 0,43 1,600 0
023 121 7 1246 161C 01d 10 73 SML 0,11 0,850 0
023 121 7 1246 1618 01a 10 73 SML 0,82 3,200 0
023 121 7 1246 161Ea01b 2 11 10 73 SML 0,30 1,100 0
023 121 7 1246 161F 00 10 73 SML 0,28 1,120 0
023 121 7 1246 161F 01f 10 73 SML 0,10 0,350 0
023 121 7 1246 161Fa01a 2 11 10 73 SML 0,47 1,700 0
023 121 7 1246 162A 01a 10 73 SML 0,26 1,000 0
023 121 7 1246 162A 01c 10 73 SML 0,15 0,600 0
023 121 7 1246 162A 01f 10 73 SML 0,13 0,500 0
023 121 7 1246 162A 01g 10 73 SML 0,10 0,400 0

3 023 121—Nétéry kultur repelenty—zimni 43,25 170,080 tis

023 311 7 1246 1568 00b 5 86 SML 0,07 0,140 0
023 311 7 1246 1588 00 5 86 SML 0,10 0,100 0

3 023 311—1ndividualni ochrana 7 tubusové chraniée 0,17 0,240 tis

* 023—Ochrana mladYCh lesnich porostfi proti zvéfi 43,42 170,320

024 021 7 1246 139Ha01b 3 12 9 0,23 0
024 021 7 1246 140Ca01b 2 11 9 0,14 0
024 021 7 1246 141C 01e 9 0,26 0
024 021 7 1246 141D 01e 9 0,05 0
024 021 7 1246 142A 01a 9 0,18 0
024 021 7 1246 1428 01c 9 0,06 0
024 021 7 1246 1428 01d 9 0,07 0
024 021 7 1246 142C 01f 9 0,52 0
024 021 7 1246 1428 01c 9 0,08 0
024 021 7 1246 1428 01g 9 0,22 0
024 021 7 1246 142Ea00 2 11 9 0,42 0
024 021 7 1246 143A 01b 9 0,16 0
024 021 7 1246 143A 01d 9 0,65 0
024 021 7 1246 1438a01a 2 11 9 0,10 0
024 021 7 1246 1438a01b 2 11 9 0,08 0
024 021 7 1246 143C 01a 9 0,09 0
024 021 7 1246 145C 01b 9 0,50 0
024 021 7 1246 145F 00 9 1,00 0
024 021 7 1246 146A 01a 9 0,17 0
024 021 7 1246 146A 01b 9 0,03 0
024 021 7 1246 146F 01g 9 0,15 0
024 021 7 1246 146H 00 9 0,13 0
024 021 7 1246 147A 01a 9 0,28 0
024 021 7 1246 147C 01f 9 0,34 0
024 021 7 1246 147Ca01b 2 11 9 0,13 0
024 021 7 1246 1498 01c 9 0,26 0
024 021 7 1246 150A 00 9 0,39 0

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , Ing. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1l;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

6

6LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0912467 151A 00a 0,28024 021

0912467 151A 00b 0,39024 021

0912467 151Aa01a 0,26024 021 2 11

0912467 151B 01g 0,35024 021

0912467 151Ba00 0,36024 021 2 11

0912467 151Ba01a 1,28024 021 2 11

0912467 151C 01g 0,63024 021

0912467 151E 01a 0,74024 021

0912467 152B 00 0,26024 021

0912467 152B 01f 0,28024 021

0912467 152Ba01c 0,10024 021 2 11

0912467 152Ca01a 0,58024 021 2 11

0912467 152Ca01b 0,15024 021 2 11

0912467 153A 00 0,39024 021

0912467 153A 01f 0,49024 021

0912467 153A 01h 0,17024 021

0912467 153B 00 0,07024 021

0912467 153B 01c 0,43024 021

0912467 153C 01b 0,20024 021

0912467 154A 01h 0,24024 021

0912467 154C 01e 0,36024 021

0912467 155A 01d 0,34024 021

0912467 155C 01e 0,08024 021

0912467 155C 01f 0,04024 021

0912467 155F 01f 0,24024 021

0912467 155Fa01d 0,14024 021 2 11

0912467 156Aa01a 0,18024 021 2 11

0912467 156B 01f 0,14024 021

0912467 156Ba01b 0,18024 021 2 11

0912467 156Ca01a 0,06024 021 2 11

0912467 156D 01a 0,20024 021

0912467 156D 01c 0,06024 021

0912467 156Ea01b 0,43024 021 2 11

0912467 157A 01b 0,10024 021

0912467 157A 01c 0,14024 021

0912467 157B 01a 0,20024 021

0912467 157B 01b 0,53024 021

0912467 157F 01c 0,27024 021

0912467 158Aa00 0,28024 021 2 11

0912467 158Aa01a 0,56024 021 2 11

0912467 158Aa01c 0,12024 021 2 11

0912467 158Ca01b 0,31024 021 2 11

0912467 158Ca01c 0,16024 021 2 11

0912467 158Da01a 0,17024 021 3 12

0912467 158E 00 0,05024 021

0912467 158E 01c 0,17024 021

0912467 158Ea01b 0,16024 021 2 11

0912467 158F 01f 0,04024 021

0912467 158Fa01a 0,22024 021 2 11

0912467 158Fa01c 0,23024 021 2 11

0912467 159C 00a 0,32024 021

0912467 159C 00b 0,12024 021

0912467 159C 00e 0,36024 021

0912467 159D 00 0,47024 021

0912467 161A 01a 0,46024 021

0912467 161B 00 0,43024 021

0912467 161Ba01a 0,11024 021 2 11

0912467 161C 01c 0,43024 021

0912467 161Ea01b 0,30024 021 2 11

0912467 161F 00 0,28024 021

0912467 161Fa01a 0,47024 021 2 11

0912467 162A 01a 0,26024 021

0912467 164Ea01 0,83024 021 2 11

0912467 170A 01 0,29024 021

0912467 170C 01 0,03024 021

0912467 170F 01 0,34024 021

021 26,000243 Ožínání - ručně - v pruzích-

0912467 139G 00 0,05024 031

0912467 139Ha00 0,16024 031 3 12

0912467 141B 01d 0,10024 031

0912467 141B 01e 0,10024 031

0912467 141C 01d 0,20024 031

0912467 141Da00a 0,13024 031 2 11

0912467 141Da00b 0,08024 031 2 11

0912467 142A 01b 0,06024 031

0912467 142B 01a 0,24024 031

0912467 142B 01b 0,11024 031

0912467 142C 01g 0,19024 031

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem
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Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0912467 151A 00a 0,28024 021

0912467 151A 00b 0,39024 021

0912467 151Aa01a 0,26024 021 2 11

0912467 151B 01g 0,35024 021

0912467 151Ba00 0,36024 021 2 11

0912467 151Ba01a 1,28024 021 2 11

0912467 151C 01g 0,63024 021

0912467 151E 01a 0,74024 021

0912467 152B 00 0,26024 021

0912467 152B 01f 0,28024 021

0912467 152Ba01c 0,10024 021 2 11

0912467 152Ca01a 0,58024 021 2 11

0912467 152Ca01b 0,15024 021 2 11

0912467 153A 00 0,39024 021

0912467 153A 01f 0,49024 021

0912467 153A 01h 0,17024 021

0912467 153B 00 0,07024 021

0912467 153B 01c 0,43024 021

0912467 153C 01b 0,20024 021

0912467 154A 01h 0,24024 021

0912467 154C 01e 0,36024 021

0912467 155A 01d 0,34024 021

0912467 155C 01e 0,08024 021

0912467 155C 01f 0,04024 021

0912467 155F 01f 0,24024 021

0912467 155Fa01d 0,14024 021 2 11

0912467 156Aa01a 0,18024 021 2 11

0912467 156B 01f 0,14024 021

0912467 156Ba01b 0,18024 021 2 11

0912467 156Ca01a 0,06024 021 2 11

0912467 156D 01a 0,20024 021

0912467 156D 01c 0,06024 021

0912467 156Ea01b 0,43024 021 2 11

0912467 157A 01b 0,10024 021

0912467 157A 01c 0,14024 021

0912467 157B 01a 0,20024 021

0912467 157B 01b 0,53024 021

0912467 157F 01c 0,27024 021

0912467 158Aa00 0,28024 021 2 11

0912467 158Aa01a 0,56024 021 2 11

0912467 158Aa01c 0,12024 021 2 11

0912467 158Ca01b 0,31024 021 2 11

0912467 158Ca01c 0,16024 021 2 11

0912467 158Da01a 0,17024 021 3 12

0912467 158E 00 0,05024 021

0912467 158E 01c 0,17024 021

0912467 158Ea01b 0,16024 021 2 11

0912467 158F 01f 0,04024 021

0912467 158Fa01a 0,22024 021 2 11

0912467 158Fa01c 0,23024 021 2 11

0912467 159C 00a 0,32024 021

0912467 159C 00b 0,12024 021

0912467 159C 00e 0,36024 021

0912467 159D 00 0,47024 021

0912467 161A 01a 0,46024 021

0912467 161B 00 0,43024 021

0912467 161Ba01a 0,11024 021 2 11

0912467 161C 01c 0,43024 021

0912467 161Ea01b 0,30024 021 2 11

0912467 161F 00 0,28024 021

0912467 161Fa01a 0,47024 021 2 11

0912467 162A 01a 0,26024 021

0912467 164Ea01 0,83024 021 2 11

0912467 170A 01 0,29024 021

0912467 170C 01 0,03024 021

0912467 170F 01 0,34024 021

021 26,000243 Ožínání - ručně - v pruzích-

0912467 139G 00 0,05024 031

0912467 139Ha00 0,16024 031 3 12

0912467 141B 01d 0,10024 031

0912467 141B 01e 0,10024 031

0912467 141C 01d 0,20024 031

0912467 141Da00a 0,13024 031 2 11

0912467 141Da00b 0,08024 031 2 11

0912467 142A 01b 0,06024 031

0912467 142B 01a 0,24024 031

0912467 142B 01b 0,11024 031

0912467 142C 01g 0,19024 031

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1R0 A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 6
6

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Blocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Vj/k Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

024 021 7 1246 151A 00a 9 0,28 0
024 021 7 1246 151A 0010 9 0,39 0
024 021 7 1246 151Aa01a 2 11 9 0,26 0
024 021 7 1246 151B 01g 9 0,35 0
024 021 7 1246 151Ba00 2 11 9 0,36 0
024 021 7 1246 151Ba01a 2 11 9 1,28 0
024 021 7 1246 151C 01g 9 0,63 0
024 021 7 1246 151E 01a 9 0,74 0
024 021 7 1246 152B 00 9 0,26 0
024 021 7 1246 152B 01f 9 0,28 0
024 021 7 1246 152Ba01c 2 11 9 0,10 0
024 021 7 1246 152Ca01a 2 11 9 0,58 0
024 021 7 1246 152Ca01b 2 11 9 0,15 0
024 021 7 1246 153A 00 9 0,39 0
024 021 7 1246 153A 01f 9 0,49 0
024 021 7 1246 153A 01h 9 0,17 0
024 021 7 1246 153B 00 9 0,07 0
024 021 7 1246 153B 01c 9 0,43 0
024 021 7 1246 153C 0110 9 0,20 0
024 021 7 1246 154A 01h 9 0,24 0
024 021 7 1246 154C 01e 9 0,36 0
024 021 7 1246 155A 01d 9 0,34 0
024 021 7 1246 155C 01e 9 0,08 0
024 021 7 1246 155C 01f 9 0,04 0
024 021 7 1246 155F 01f 9 0,24 0
024 021 7 1246 155Fa01d 2 11 9 0,14 0
024 021 7 1246 156Aa01a 2 11 9 0,18 0
024 021 7 1246 156B 01f 9 0,14 0
024 021 7 1246 156Ba01b 2 11 9 0,18 0
024 021 7 1246 156Ca01a 2 11 9 0,06 0
024 021 7 1246 156D 01a 9 0,20 0
024 021 7 1246 156D 01c 9 0,06 0
024 021 7 1246 156Ea01b 2 11 9 0,43 0
024 021 7 1246 157A 0110 9 0,10 0
024 021 7 1246 157A 01c 9 0,14 0
024 021 7 1246 157B 01a 9 0,20 0
024 021 7 1246 157B 01b 9 0,53 0
024 021 7 1246 157F 01c 9 0,27 0
024 021 7 1246 158Aa00 2 11 9 0,28 0
024 021 7 1246 158Aa01a 2 11 9 0,56 0
024 021 7 1246 158Aa01c 2 11 9 0,12 0
024 021 7 1246 158Ca01b 2 11 9 0,31 0
024 021 7 1246 158Ca01c 2 11 9 0,16 0
024 021 7 1246 158Da01a 3 12 9 0,17 0
024 021 7 1246 158E 00 9 0,05 0
024 021 7 1246 158E 01c 9 0,17 0
024 021 7 1246 158Ea01b 2 11 9 0,16 0
024 021 7 1246 158F 01f 9 0,04 0
024 021 7 1246 158Fa01a 2 11 9 0,22 0
024 021 7 1246 158Fa01c 2 11 9 0,23 0
024 021 7 1246 159C 00a 9 0,32 0
024 021 7 1246 159C 0010 9 0,12 0
024 021 7 1246 159C OOe 9 0,36 0
024 021 7 1246 159D 00 9 0,47 0
024 021 7 1246 161A 01a 9 0,46 0
024 021 7 1246 161B 00 9 0,43 0
024 021 7 1246 161Ba01a 2 11 9 0,11 0
024 021 7 1246 161C 01c 9 0,43 0
024 021 7 1246 161Ea01b 2 11 9 0,30 0
024 021 7 1246 161F 00 9 0,28 0
024 021 7 1246 161Fa01a 2 11 9 0,47 0
024 021 7 1246 162A 01a 9 0,26 0
024 021 7 1246 164Ea01 2 11 9 0,83 0
024 021 7 1246 170A 01 9 0,29 0
024 021 7 1246 170C 01 9 0,03 0
024 021 7 1246 170F 01 9 0,34 0

3 024 021—Oiinéni — ruéné — v pruzich 26,00

024 031 7 1246 1396 00 9 0,05 0
024 031 7 1246 139Ha00 3 12 9 0,16 0
024 031 7 1246 141B 01d 9 0,10 0
024 031 7 1246 141B 01e 9 0,10 0
024 031 7 1246 141C 01d 9 0,20 0
024 031 7 1246 141Da00a 2 11 9 0,13 0
024 031 7 1246 141Da00b 2 11 9 0,08 0
024 031 7 1246 142A 0110 9 0,06 0
024 031 7 1246 142B 01a 9 0,24 0
024 031 7 1246 142B 01b 9 0,11 0
024 031 7 1246 142C 01g 9 0,19 0

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , Ing. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem
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Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0912467 142D 00 0,22024 031

0912467 142D 01e 0,14024 031

0912467 142E 01e 0,08024 031

0912467 142Ea00 0,19024 031 2 11

0912467 144B 01a 0,08024 031

0912467 144B 01b 0,26024 031

0912467 144B 01c 0,22024 031

0912467 144C 01a 0,10024 031

0912467 144C 01d 0,20024 031

0912467 144D 01c 0,33024 031

0912467 144D 01d 0,14024 031

0912467 144E 01a 0,10024 031

0912467 144G 01a 0,34024 031

0912467 144G 01b 0,15024 031

0912467 145F 00 0,43024 031

0912467 146E 01b 0,19024 031

0912467 146E 01c 0,22024 031

0912467 146E 01d 0,24024 031

0912467 146E 01e 0,17024 031

0912467 146F 01c 0,08024 031

0912467 146F 01d 0,32024 031

0912467 146F 01e 0,09024 031

0912467 146Fa01b 0,18024 031 2 11

0912467 147A 01b 0,13024 031

0912467 147B 01a 0,17024 031

0912467 147Ca01a 0,09024 031 2 11

0912467 148A 01b 0,12024 031

0912467 148B 01b 0,05024 031

0912467 148B 01c 0,15024 031

0912467 148D 01 0,05024 031

0912467 149E 01 0,15024 031

0912467 149F 01a 0,04024 031

0912467 149F 01b 0,05024 031

0912467 150A 00 0,26024 031

0912467 150Ba00 0,11024 031 2 11

0912467 150C 00a 0,37024 031

0912467 150C 00b 0,07024 031

0912467 150Da00 0,19024 031 2 11

0912467 151A 00a 0,12024 031

0912467 151A 00b 0,26024 031

0912467 151Ba00 0,20024 031 2 11

0912467 151D 00 0,36024 031

0912467 152A 01b 0,15024 031

0912467 152A 01d 0,16024 031

0912467 152B 00 0,12024 031

0912467 152B 01e 0,21024 031

0912467 152Ba01b 0,15024 031 2 11

0912467 153A 00 0,45024 031

0912467 153A 01e 0,30024 031

0912467 153A 01g 0,08024 031

0912467 153A 01j 0,10024 031

0912467 153Aa01b 0,31024 031 2 11

0912467 153B 00 0,26024 031

0912467 153B 01d 0,16024 031

0912467 153B 01e 0,08024 031

0912467 153C 01a 0,11024 031

0912467 153C 01c 0,16024 031

0912467 154A 01d 0,17024 031

0912467 154A 01e 0,10024 031

0912467 154A 01j 0,11024 031

0912467 154B 01a 0,30024 031

0912467 154B 01f 0,27024 031

0912467 154C 01d 0,13024 031

0912467 154Ca01b 0,15024 031 2 11

0912467 158A 01e 0,14024 031

0912467 158Aa00 0,43024 031 2 11

0912467 158Aa01a 0,26024 031 2 11

0912467 158Ba01b 0,10024 031 2 11

0912467 158Ca01a 0,20024 031 2 11

0912467 158E 00 0,10024 031

0912467 158Ea01a 0,10024 031 2 11

0912467 158F 01d 0,14024 031

0912467 158Fa01b 0,12024 031 2 11

0912467 159A 01a 0,26024 031

0912467 159C 00a 0,14024 031

0912467 159C 00c 0,11024 031

0912467 159C 01c 0,18024 031

0912467 159Ca01a 0,43024 031 2 11

0912467 159D 00 0,12024 031

0912467 159D 01b 0,16024 031

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem
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7LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0912467 142D 00 0,22024 031

0912467 142D 01e 0,14024 031

0912467 142E 01e 0,08024 031

0912467 142Ea00 0,19024 031 2 11

0912467 144B 01a 0,08024 031

0912467 144B 01b 0,26024 031

0912467 144B 01c 0,22024 031

0912467 144C 01a 0,10024 031

0912467 144C 01d 0,20024 031

0912467 144D 01c 0,33024 031

0912467 144D 01d 0,14024 031

0912467 144E 01a 0,10024 031

0912467 144G 01a 0,34024 031

0912467 144G 01b 0,15024 031

0912467 145F 00 0,43024 031

0912467 146E 01b 0,19024 031

0912467 146E 01c 0,22024 031

0912467 146E 01d 0,24024 031

0912467 146E 01e 0,17024 031

0912467 146F 01c 0,08024 031

0912467 146F 01d 0,32024 031

0912467 146F 01e 0,09024 031

0912467 146Fa01b 0,18024 031 2 11

0912467 147A 01b 0,13024 031

0912467 147B 01a 0,17024 031

0912467 147Ca01a 0,09024 031 2 11

0912467 148A 01b 0,12024 031

0912467 148B 01b 0,05024 031

0912467 148B 01c 0,15024 031

0912467 148D 01 0,05024 031

0912467 149E 01 0,15024 031

0912467 149F 01a 0,04024 031

0912467 149F 01b 0,05024 031

0912467 150A 00 0,26024 031

0912467 150Ba00 0,11024 031 2 11

0912467 150C 00a 0,37024 031

0912467 150C 00b 0,07024 031

0912467 150Da00 0,19024 031 2 11

0912467 151A 00a 0,12024 031

0912467 151A 00b 0,26024 031

0912467 151Ba00 0,20024 031 2 11

0912467 151D 00 0,36024 031

0912467 152A 01b 0,15024 031

0912467 152A 01d 0,16024 031

0912467 152B 00 0,12024 031

0912467 152B 01e 0,21024 031

0912467 152Ba01b 0,15024 031 2 11

0912467 153A 00 0,45024 031

0912467 153A 01e 0,30024 031

0912467 153A 01g 0,08024 031

0912467 153A 01j 0,10024 031

0912467 153Aa01b 0,31024 031 2 11

0912467 153B 00 0,26024 031

0912467 153B 01d 0,16024 031

0912467 153B 01e 0,08024 031

0912467 153C 01a 0,11024 031

0912467 153C 01c 0,16024 031

0912467 154A 01d 0,17024 031

0912467 154A 01e 0,10024 031

0912467 154A 01j 0,11024 031

0912467 154B 01a 0,30024 031

0912467 154B 01f 0,27024 031

0912467 154C 01d 0,13024 031

0912467 154Ca01b 0,15024 031 2 11

0912467 158A 01e 0,14024 031

0912467 158Aa00 0,43024 031 2 11

0912467 158Aa01a 0,26024 031 2 11

0912467 158Ba01b 0,10024 031 2 11

0912467 158Ca01a 0,20024 031 2 11

0912467 158E 00 0,10024 031

0912467 158Ea01a 0,10024 031 2 11

0912467 158F 01d 0,14024 031

0912467 158Fa01b 0,12024 031 2 11

0912467 159A 01a 0,26024 031

0912467 159C 00a 0,14024 031

0912467 159C 00c 0,11024 031

0912467 159C 01c 0,18024 031

0912467 159Ca01a 0,43024 031 2 11

0912467 159D 00 0,12024 031

0912467 159D 01b 0,16024 031

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1RD A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 7
7

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Blocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Vj/k Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

024 031 7 1246 142D 00 9 0,22 0
024 031 7 1246 142D 01e 9 0,14 0
024 031 7 1246 142E 01e 9 0,08 0
024 031 7 1246 142Ea00 2 11 9 0,19 0
024 031 7 1246 144B 01a 9 0,08 0
024 031 7 1246 144B 01b 9 0,26 0
024 031 7 1246 144B 01c 9 0,22 0
024 031 7 1246 144C 01a 9 0,10 0
024 031 7 1246 144C 01d 9 0,20 0
024 031 7 1246 144D 01c 9 0,33 0
024 031 7 1246 144D 01d 9 0,14 0
024 031 7 1246 144E 01a 9 0,10 0
024 031 7 1246 1446 01a 9 0,34 0
024 031 7 1246 1446 01b 9 0,15 0
024 031 7 1246 145E 00 9 0,43 0
024 031 7 1246 146E 01b 9 0,19 0
024 031 7 1246 146E 01c 9 0,22 0
024 031 7 1246 146E 01d 9 0,24 0
024 031 7 1246 146E 01e 9 0,17 0
024 031 7 1246 146E 01c 9 0,08 0
024 031 7 1246 146E 01d 9 0,32 0
024 031 7 1246 146F 01e 9 0,09 0
024 031 7 1246 146Fa01b 2 11 9 0,18 0
024 031 7 1246 147A 01b 9 0,13 0
024 031 7 1246 147B 01a 9 0,17 0
024 031 7 1246 147Ca01a 2 11 9 0,09 0
024 031 7 1246 148A 01b 9 0,12 0
024 031 7 1246 148B 01b 9 0,05 0
024 031 7 1246 148B 01c 9 0,15 0
024 031 7 1246 148D 01 9 0,05 0
024 031 7 1246 149E 01 9 0,15 0
024 031 7 1246 149F 01a 9 0,04 0
024 031 7 1246 149F 01b 9 0,05 0
024 031 7 1246 150A 00 9 0,26 0
024 031 7 1246 150Ba00 2 11 9 0,11 0
024 031 7 1246 150C 00a 9 0,37 0
024 031 7 1246 150C 00b 9 0,07 0
024 031 7 1246 150Da00 2 11 9 0,19 0
024 031 7 1246 151A 00a 9 0,12 0
024 031 7 1246 151A 00b 9 0,26 0
024 031 7 1246 151Ba00 2 11 9 0,20 0
024 031 7 1246 151D 00 9 0,36 0
024 031 7 1246 152A 01b 9 0,15 0
024 031 7 1246 152A 01d 9 0,16 0
024 031 7 1246 152B 00 9 0,12 0
024 031 7 1246 152B 01e 9 0,21 0
024 031 7 1246 152Ba01b 2 11 9 0,15 0
024 031 7 1246 153A 00 9 0,45 0
024 031 7 1246 153A 01e 9 0,30 0
024 031 7 1246 153A 01g 9 0,08 0
024 031 7 1246 153A 01j 9 0,10 0
024 031 7 1246 153Aa01b 2 11 9 0,31 0
024 031 7 1246 153B 00 9 0,26 0
024 031 7 1246 153B 01d 9 0,16 0
024 031 7 1246 153B 01e 9 0,08 0
024 031 7 1246 153C 01a 9 0,11 0
024 031 7 1246 153C 01c 9 0,16 0
024 031 7 1246 154A 01d 9 0,17 0
024 031 7 1246 154A 01e 9 0,10 0
024 031 7 1246 154A 01j 9 0,11 0
024 031 7 1246 154B 01a 9 0,30 0
024 031 7 1246 154B 01f 9 0,27 0
024 031 7 1246 154C 01d 9 0,13 0
024 031 7 1246 154Ca01b 2 11 9 0,15 0
024 031 7 1246 158A 01e 9 0,14 0
024 031 7 1246 158Aa00 2 11 9 0,43 0
024 031 7 1246 158Aa01a 2 11 9 0,26 0
024 031 7 1246 158Ba01b 2 11 9 0,10 0
024 031 7 1246 158Ca01a 2 11 9 0,20 0
024 031 7 1246 158E 00 9 0,10 0
024 031 7 1246 158Ea01a 2 11 9 0,10 0
024 031 7 1246 158F 01d 9 0,14 0
024 031 7 1246 158Fa01b 2 11 9 0,12 0
024 031 7 1246 159A 01a 9 0,26 0
024 031 7 1246 159C 00a 9 0,14 0
024 031 7 1246 159C 00c 9 0,11 0
024 031 7 1246 159C 01c 9 0,18 0
024 031 7 1246 159Ca01a 2 11 9 0,43 0
024 031 7 1246 159D 00 9 0,12 0
024 031 7 1246 159D 01b 9 0,16 0

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 1mg. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1l;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

8

8LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0912467 159D 01c 0,05024 031

0912467 159D 01e 0,17024 031

0912467 160A 01a 0,28024 031

0912467 160B 01 0,07024 031

0912467 161A 01b 0,30024 031

0912467 161Ba01b 0,04024 031 2 11

0912467 161C 00 0,12024 031

0912467 161C 01a 0,44024 031

0912467 161C 01e 0,10024 031

0912467 161D 01c 0,07024 031

0912467 161E 01d 0,16024 031

0912467 161E 01e 0,12024 031

0912467 161Ea01a 0,18024 031 2 11

0912467 161Ea01c 0,12024 031 2 11

0912467 162A 01b 0,28024 031

0912467 162A 01g 0,23024 031

0912467 162A 01j 0,08024 031

0912467 162A 01k 0,14024 031

0912467 163Aa01 0,07024 031 2 11

0912467 163D 01 0,22024 031

0912467 163E 01 0,05024 031

0912467 163F 01 0,15024 031

0912467 164C 01 0,45024 031

0912467 165B 01 0,10024 031

0912467 170A 01 0,16024 031

0912467 170Aa01a 0,16024 031 2 11

0912467 170B 01 0,14024 031

0912467 170C 01 1,07024 031

0912467 170C 01a 0,03024 031

0912467 170Da01 0,50024 031 2 11

0912467 170F 01 0,15024 031

0912467 170F 01a 0,15024 031

031 22,200243 Ožínání - ručně - celoplošně-

01212467 141C 01c 0,16024 511

01212467 148B 01a 1,00024 511

01212467 154C 01h 0,54024 511

01212467 161B 01d 0,05024 511

01212467 161B 01e 0,26024 511

511 2,010243 Odstranění škodících dřevin - ručně-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 50,21*

========================================================================================================================

-

0912467 139H 02a 0,67031 321 1

0912467 142B 02a 0,55031 321 1

0912467 142C 02b 0,41031 321 1

0912467 146F 02a 0,37031 321 1

0912467 148A 02 1,52031 321 1

0912467 152Ba02a 1,10031 321 12 11

0912467 153Aa02a 1,16031 321 12 11

0912467 155A 03a 0,41031 321 1

0912467 155Ca02c 0,37031 321 12 11

0912467 155Ca03 5,75031 321 12 11

0912467 155F 02a 0,96031 321 1

0912467 157B 02a 1,89031 321 1

0912467 157Ea02b 2,16031 321 13 12

321 17,320313 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně-

0912467 139H 02a 0,08031 521 1

0912467 148A 02 0,27031 521 1

0912467 152Ba02a 0,12031 521 12 11

0912467 155Ca03 0,30031 521 12 11

0912467 157B 02a 0,63031 521 1

0912467 157Ea02b 0,54031 521 13 12

521 1,940313 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně-

Prořezávky031 19,26*

========================================================================================================================

-

3 celkem zakázka-  * Předaný projekt1

Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno

2 - kmenová (strategická) JPRL

3 - JPRL blokovaná (restituce, církve)

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

8

8LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0912467 159D 01c 0,05024 031

0912467 159D 01e 0,17024 031

0912467 160A 01a 0,28024 031

0912467 160B 01 0,07024 031

0912467 161A 01b 0,30024 031

0912467 161Ba01b 0,04024 031 2 11

0912467 161C 00 0,12024 031

0912467 161C 01a 0,44024 031

0912467 161C 01e 0,10024 031

0912467 161D 01c 0,07024 031

0912467 161E 01d 0,16024 031

0912467 161E 01e 0,12024 031

0912467 161Ea01a 0,18024 031 2 11

0912467 161Ea01c 0,12024 031 2 11

0912467 162A 01b 0,28024 031

0912467 162A 01g 0,23024 031

0912467 162A 01j 0,08024 031

0912467 162A 01k 0,14024 031

0912467 163Aa01 0,07024 031 2 11

0912467 163D 01 0,22024 031

0912467 163E 01 0,05024 031

0912467 163F 01 0,15024 031

0912467 164C 01 0,45024 031

0912467 165B 01 0,10024 031

0912467 170A 01 0,16024 031

0912467 170Aa01a 0,16024 031 2 11

0912467 170B 01 0,14024 031

0912467 170C 01 1,07024 031

0912467 170C 01a 0,03024 031

0912467 170Da01 0,50024 031 2 11

0912467 170F 01 0,15024 031

0912467 170F 01a 0,15024 031

031 22,200243 Ožínání - ručně - celoplošně-

01212467 141C 01c 0,16024 511

01212467 148B 01a 1,00024 511

01212467 154C 01h 0,54024 511

01212467 161B 01d 0,05024 511

01212467 161B 01e 0,26024 511

511 2,010243 Odstranění škodících dřevin - ručně-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 50,21*

========================================================================================================================

-

0912467 139H 02a 0,67031 321 1

0912467 142B 02a 0,55031 321 1

0912467 142C 02b 0,41031 321 1

0912467 146F 02a 0,37031 321 1

0912467 148A 02 1,52031 321 1

0912467 152Ba02a 1,10031 321 12 11

0912467 153Aa02a 1,16031 321 12 11

0912467 155A 03a 0,41031 321 1

0912467 155Ca02c 0,37031 321 12 11

0912467 155Ca03 5,75031 321 12 11

0912467 155F 02a 0,96031 321 1

0912467 157B 02a 1,89031 321 1

0912467 157Ea02b 2,16031 321 13 12

321 17,320313 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně-

0912467 139H 02a 0,08031 521 1

0912467 148A 02 0,27031 521 1

0912467 152Ba02a 0,12031 521 12 11

0912467 155Ca03 0,30031 521 12 11

0912467 157B 02a 0,63031 521 1

0912467 157Ea02b 0,54031 521 13 12

521 1,940313 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně-

Prořezávky031 19,26*

========================================================================================================================

-

3 celkem zakázka-  * Předaný projekt1

Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno

2 - kmenová (strategická) JPRL

3 - JPRL blokovaná (restituce, církve)

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1REI A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 8
8

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Vj/k Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

024 031 7 1246 1598 01c 9 0,05 0
024 031 7 1246 1598 01e 9 0,17 0
024 031 7 1246 160A 01a 9 0,28 0
024 031 7 1246 1608 01 9 0,07 0
024 031 7 1246 161A 0110 9 0,30 0
024 031 7 1246 161830110 2 11 9 0,04 0
024 031 7 1246 161C 00 9 0,12 0
024 031 7 1246 161C 01a 9 0,44 0
024 031 7 1246 161C 01e 9 0,10 0
024 031 7 1246 1618 01c 9 0,07 0
024 031 7 1246 1618 01d 9 0,16 0
024 031 7 1246 1618 01e 9 0,12 0
024 031 7 1246 1618a01a 2 11 9 0,18 0
024 031 7 1246 1618a01c 2 11 9 0,12 0
024 031 7 1246 162A 0110 9 0,28 0
024 031 7 1246 162A 01g 9 0,23 0
024 031 7 1246 162A 01j 9 0,08 0
024 031 7 1246 162A 01k 9 0,14 0
024 031 7 1246 163Aa01 2 11 9 0,07 0
024 031 7 1246 1638 01 9 0,22 0
024 031 7 1246 1638 01 9 0,05 0
024 031 7 1246 163F 01 9 0,15 0
024 031 7 1246 164C 01 9 0,45 0
024 031 7 1246 1658 01 9 0,10 0
024 031 7 1246 170A 01 9 0,16 0
024 031 7 1246 170Aa01a 2 11 9 0,16 0
024 031 7 1246 170B 01 9 0,14 0
024 031 7 1246 170C 01 9 1,07 0
024 031 7 1246 170C 01a 9 0,03 0
024 031 7 1246 17ODa01 2 11 9 0,50 0
024 031 7 1246 17OF 01 9 0,15 0
024 031 7 1246 17OF 01a 9 0,15 0

3 024 O31—Oiinéni — ruéné — celoploéné 22,20

024 511 7 1246 141C 01c 12 0,16 0
024 511 7 1246 1488 01a 12 1,00 0
024 511 7 1246 154C 01h 12 0,54 0
024 511 7 1246 1618 01d 12 0,05 0
024 511 7 1246 1618 01e 12 0,26 0

3 024 511—Odstranéni ékodicich dfevin — ruéné 2,01

* 024—Ochrana mladYCh lesnich porostfi proti bufeni 50,21

031 321 7 1246 139H 02a 9 1 0,67 0
031 321 7 1246 1428 02a 9 1 0,55 0
031 321 7 1246 142C 0210 9 1 0,41 0
031 321 7 1246 146F 02a 9 1 0,37 0
031 321 7 1246 148A 02 9 1 1,52 0
031 321 7 1246 152830251 2 11 9 1 1,10 0
031 321 7 1246 153Aa02a 2 11 9 1 1,16 0
031 321 7 1246 155A 03a 9 1 0,41 0
031 321 7 1246 155Ca02c 2 11 9 1 0,37 0
031 321 7 1246 155Ca03 2 11 9 1 5,75 0
031 321 7 1246 155F 02a 9 1 0,96 0
031 321 7 1246 1578 02a 9 1 1,89 0
031 321 7 1246 157Ea02b 3 12 9 1 2,16 0

3 031 321—Profezévky — jehliénaté + listnaté— mechanizované 17,32

031 521 7 1246 139H 02a 9 1 0,08 0
031 521 7 1246 148A 02 9 1 0,27 0
031 521 7 1246 152830251 2 11 9 1 0,12 0
031 521 7 1246 155Ca03 2 11 9 1 0,30 0
031 521 7 1246 1578 02a 9 1 0,63 0
031 521 7 1246 157Ea02b 3 12 9 1 0,54 0

3 031 521—Profezévky — listnaté — mechanizované 1,94

* 031—Profezavky 19,26

3 1 — * Pfedany projekt celkem zakézka

Rozpis dle arondace:
0 — Neéetfeno
2 — kmenova (strategické) JPRL
3 — JPRL blokované (restituce, cirkve)

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , 1mg. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1l;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

9

9LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

Rozpis dle potenciálního vlastníka:

0 -

11 Parcely nepodléhající restitucím-

12 Parcely jako potencionální majetek církví-

*****************************************************************************************************************************

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

9

9LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

Rozpis dle potenciálního vlastníka:

0 -

11 Parcely nepodléhající restitucím-

12 Parcely jako potencionální majetek církví-

*****************************************************************************************************************************

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKZ—XZEK,PODVYKONU,REV1REI A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 9

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

Rozpis dle potenciélniho vlastnika:
0—

11 — Parcely nepodléhajici restitucim
12 — Parcely jako potencionélni majetek cirkvi

*~k+<#<~k~k~k~k4<4<~k~k~k+<a<>k~k9c~k4<*~k~k~k~k**~k~k~k**~k~k~k~k**~k~k~k**~k~x9c~k#mk~k~k~k~k+<a<~k~k~k~ka<>k~k~k~k+<a<~k~k~k~ka<4<~k9c~k+<*J<~x~k~k4<4<~k~k~k+<*~k~k~k~k4<4<~k~k~k+<a<>k~k*~k~)<4<4<~k~k~)<+<*>k~k~k~k4<4<~k~k~k**>k~k~k

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , 1mg. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

10

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

3 -

******************************************************

2  * Předaný-podmíněný

01212467 142E 13 0,69 304,000011 111

01212467 144F 12 0,20 160,000011 111

01212467 151B 12 0,30 185,000011 111

01212467 152Ca13 0,73 413,000011 111 2 11

01212467 162A 12b 0,22 128,000011 111

01212467 162A 14a 0,40 237,000011 111

01212467 162A 14b 0,60 266,000011 111

01212467 170A 16 1,30 695,000011 111

01212467 999X 999 1,00 500,000011 111

111 5,44 2888,0000113 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

Vyklizování ploch po těžbě011 5,44 2888,000*

========================================================================================================================

-

01212467 999X 999 6,000022 981

981 6,0000223 Údržba a opravy oplocenek- km

Oplocování mladých lesních porostů022 6,000*

========================================================================================================================

-

0912467 999X 999 3,00024 031

031 3,000243 Ožínání - ručně - celoplošně-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 3,00*

========================================================================================================================

-

0512467 999X 999 2,00 18,00042025 011 SML

0612467 999X 999 4,00 35,00042025 011 SML

0812467 999X 999 8,00 40,00042025 011 SML

011 14,00 93,0000253 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury- tis

Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům025 14,00 93,000*

========================================================================================================================

-

0612467 999X 999 65,000036 011

011 65,0000363 Lapače na kůrovce - instalace- ks

Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům036 65,000*

========================================================================================================================

-

01212467 999X 999 50,000058 111

111 50,0000583 Ruční práce- h

01212467 999X 999 50,000058 131

131 50,0000583 Práce s traktorem- h

Ostatní pěstební práce058 100,000*

========================================================================================================================

-

3 celkem zakázka-  * Předaný-podmíněný2

Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno

2 - kmenová (strategická) JPRL

Rozpis dle potenciálního vlastníka:

0 -

11 Parcely nepodléhající restitucím-

*****************************************************************************************************************************

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

10

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

3 -

******************************************************

2  * Předaný-podmíněný

01212467 142E 13 0,69 304,000011 111

01212467 144F 12 0,20 160,000011 111

01212467 151B 12 0,30 185,000011 111

01212467 152Ca13 0,73 413,000011 111 2 11

01212467 162A 12b 0,22 128,000011 111

01212467 162A 14a 0,40 237,000011 111

01212467 162A 14b 0,60 266,000011 111

01212467 170A 16 1,30 695,000011 111

01212467 999X 999 1,00 500,000011 111

111 5,44 2888,0000113 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

Vyklizování ploch po těžbě011 5,44 2888,000*

========================================================================================================================

-

01212467 999X 999 6,000022 981

981 6,0000223 Údržba a opravy oplocenek- km

Oplocování mladých lesních porostů022 6,000*

========================================================================================================================

-

0912467 999X 999 3,00024 031

031 3,000243 Ožínání - ručně - celoplošně-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 3,00*

========================================================================================================================

-

0512467 999X 999 2,00 18,00042025 011 SML

0612467 999X 999 4,00 35,00042025 011 SML

0812467 999X 999 8,00 40,00042025 011 SML

011 14,00 93,0000253 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury- tis

Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům025 14,00 93,000*

========================================================================================================================

-

0612467 999X 999 65,000036 011

011 65,0000363 Lapače na kůrovce - instalace- ks

Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům036 65,000*

========================================================================================================================

-

01212467 999X 999 50,000058 111

111 50,0000583 Ruční práce- h

01212467 999X 999 50,000058 131

131 50,0000583 Práce s traktorem- h

Ostatní pěstební práce058 100,000*

========================================================================================================================

-

3 celkem zakázka-  * Předaný-podmíněný2

Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno

2 - kmenová (strategická) JPRL

Rozpis dle potenciálního vlastníka:

0 -

11 Parcely nepodléhající restitucím-

*****************************************************************************************************************************

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKONU,REV1RO A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 1
10

Sml TP Re— Kéd J P R L Idx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

3 2 — * PfedanY—podminény
*‘k*\)<~k~k~k*4<~k~k~k~k*\)<~k~k~k9<*‘k*~k~k*\k*96*‘k*~k~k*‘k*\)<~k~k~k‘k*~k~k~k~k**~k~k~k~k‘k*

011 111 7 1246 142E 13 12 0,69 304,000 0
011 111 7 1246 144F 12 12 0,20 160,000 0
011 111 7 1246 1518 12 12 0,30 185,000 0
011 111 7 1246 152Ca13 2 11 12 0,73 413,000 0
011 111 7 1246 162A 12b 12 0,22 128,000 0
011 111 7 1246 162A 14a 12 0,40 237,000 0
011 111 7 1246 162A 14b 12 0,60 266,000 0
011 111 7 1246 170A 16 12 1,30 695,000 0
011 111 7 1246 999x 999 12 1,00 500,000 0

3 011 111—Uk11d klestu (bez paleni) — ruéné — jeh1.+1ist. 5,44 2888,000 m3

* 011—Vyklizovén1 ploch p0 téibé 5,44 2888,000

022 981 7 1246 999x 999 12 6,000 0
3 022 981—Udr2ba a opravy oplocenek 6,000 km

* 022—Op10covén1 mladYCh lesnich porostfi 6,000

024 031 7 1246 999x 999 9 3,00 0
3 024 031—Oiinén1 — ruéné — celoploéné 3,00

* 024—Ochrana mladYCh lesnich porostfi proti bufeni 3,00

025 011 7 1246 999x 999 5 42 SML 2,00 18,000 0
025 011 7 1246 999x 999 6 42 SML 4,00 35,000 0
025 011 7 1246 999x 999 8 42 SML 8,00 40,000 0

3 025 011—K11koroh borovy — chemické oéetfeni kultury 14,00 93,000 tis

* 025—Ochrana mladYCh lesnich por. proti hmyzim ékfidcfim 14,00 93,000

036 011 7 1246 999x 999 6 65,000 0
3 036 011—Lapaée na kfirovce — instalace 65,000 ks

* 036—Ochrana lesa proti hmyzim a ostatnim ékfidcfim 65,000

058 111 7 1246 999x 999 12 50,000 0
3 058 111—Ruéni prace 50,000 h

058 131 7 1246 999x 999 12 50,000 0
3 058 131—Prace s traktorem 50,000 h

* 058—Ostatni péstebni préce 100,000

3 2 — * Pfedany—podminény celkem zakézka

Rozpis dle arondace:
0 — Neéetfeno
2 — kmenova (strategické) JPRL

Rozpis dle potenciélniho vlastnika:
0 _

11 — Parcely nepodléhaj1c1 restitucim
*************$<*\k~k~k~k‘k*~k~k~k~k*$<***9<4<~k~k~k~k**~k~k*‘k*~k~k~k~k**~k~k~k~k‘k*~k~k~k~k**~k~k~k‘k*~k~k~k~k*4<~k~k~k‘k**~k~k~k**~k~k~k‘k*~k~k~k*9<4<~k~k~k‘k**~k************************

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , 1mg. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

11

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0159,74

3436,650

217Úhrn za LS (kontrolní čísla)LS Stříbro

Rozpis dle zakázek:

3 -

Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno

2 - kmenová (strategická) JPRL

3 - JPRL blokovaná (restituce, církve)

Rozpis dle potenciálního vlastníka:

0 -

11 Parcely nepodléhající restitucím-

12 Parcely jako potencionální majetek církví-

Sml TP      Re-  Kód    J P R L  Idx A KAT Mě-  Kód  Dod. Nal  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota

zak Výk Pdv vír L H C            hol R PAR síc mater mat.        ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2017  1-217 LS Stříbro

11

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

0159,74

3436,650

217Úhrn za LS (kontrolní čísla)LS Stříbro

Rozpis dle zakázek:

3 -

Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno

2 - kmenová (strategická) JPRL

3 - JPRL blokovaná (restituce, církve)

Rozpis dle potenciálního vlastníka:

0 -

11 Parcely nepodléhající restitucím-

12 Parcely jako potencionální majetek církví-

1—217 LS Stfibro MVO—1111 PROJEKTY PC LS DLE ZAKAZEK,PODVYKONU,REV1RO A POROSTO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 1
11

Sm1 TP Re— Kéd J P R L 1dx A KAT Mé— Kéd Dod. Nal Plocha Mnoistvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak VYk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ sluiby mater. sluieb sad.mat. PC celkem

Uhrn za LS 217 LS Stfibro (kontrolni 6131a) 159,74 0
3436,650

Rozpis dle zakézek:
3 _

Rozpis dle arondace:
O — Neéetfeno
2 — kmenové (Strategické) JPRL
3 — JPRL blokované (restituce, cirkve)

Rozpis dle potenciélniho vlastnika:
O _

11 — Parcely nepodléhajici restitucim
12 — Parcely jako potencionélni majetek cirkvi

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 7 lug. Pavel Hes r 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



2017  1-217 LS Stříbro MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ

Sml DM Les LVS Re- Druh  Specifikace druhu  sazenic,osiva Projekt.  Projekt.  Průměrná  Hodnota           Poznámka

zak 70 obl     vír  SM   dřevina    t y p    třída obal    plocha   množství  cena SM   sad.mat.         (z TAB171)

1

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 3)

3 1  * smluvní materiál

======================================================

12607 6,68 26,740SMRK sazenice PRK6

102607 0,51 1,550JEDLE sazenice PRK6

201407 0,29 2,610BOROVICE semenáčky PRK4

402607 2,79 19,640DUB LETNÍ sazenice PRK6

403807 0,07 0,140DUB LETNÍ poloodrost PRK8

502507 0,73 5,250BUK sazenice PRK5

503807 0,12 0,120BUK poloodrost PRK8

532607 0,03 0,120KLEN sazenice PRK6

572507 0,12 0,500JASAN sazenice PRK5

802607 0,12 0,720LÍPA SRD sazenice PRK6

832607 0,03 0,120OLŠE LEPK sazenice PRK6

0 11,49 57,5103 celkem LO LVS:

201407 0,13 1,170BOROVICE semenáčky PRK4

402607 0,08 0,560DUB LETNÍ sazenice PRK6

3 3 0,21 1,730db-bkKarlovarská vrchov.3 celkem LO LVS:

12607 0,76 3,100SMRK sazenice PRK6

102607 0,12 0,360JEDLE sazenice PRK6

402607 0,71 4,990DUB LETNÍ sazenice PRK6

502507 0,22 1,470BUK sazenice PRK5

3 4 1,81 9,920buk.Karlovarská vrchov.3 celkem LO LVS:

12607 0,36 1,440SMRK sazenice PRK6

402607 0,20 1,400DUB LETNÍ sazenice PRK6

6 2 0,56 2,840bk-dbZápadočeská pahorkat3 celkem LO LVS:

12607 0,12 0,480SMRK sazenice PRK6

402607 0,23 1,630DUB LETNÍ sazenice PRK6

6 3 0,35 2,110db-bkZápadočeská pahorkat3 celkem LO LVS:

502507 0,11 0,770BUK sazenice PRK5

6 5 0,11 0,770jd-bkZápadočeská pahorkat3 celkem LO LVS:

3 14,53 74,8801  * smluvní materiál

v tom druh SM, LO, LVS:

1260 6,68 26,740

1260 3 4 0,76 3,100

1260 6 2 0,36 1,440

1260 6 3 0,12 0,480

1260 7,92 31,760* SMRK sazenice PRK6

10260 0,51 1,550

10260 3 4 0,12 0,360

10260 0,63 1,910* JEDLE sazenice PRK6

20140 0,29 2,610

20140 3 3 0,13 1,170

20140 0,42 3,780* BOROVICE semenáčky PRK4

40260 2,79 19,640

40260 3 3 0,08 0,560

40260 3 4 0,71 4,990

40260 6 2 0,20 1,400

40260 6 3 0,23 1,630

40260 4,01 28,220* DUB LETNÍ sazenice PRK6

40380 0,07 0,140

40380 0,07 0,140* DUB LETNÍ poloodrost PRK8

50250 0,73 5,250

50250 3 4 0,22 1,470

50250 6 5 0,11 0,770

50250 1,06 7,490* BUK sazenice PRK5

50380 0,12 0,120

50380 0,12 0,120* BUK poloodrost PRK8

53260 0,03 0,120

53260 0,03 0,120* KLEN sazenice PRK6

57250 0,12 0,500

57250 0,12 0,500* JASAN sazenice PRK5

80260 0,12 0,720

80260 0,12 0,720* LÍPA SRD sazenice PRK6

83260 0,03 0,120

83260 0,03 0,120* OLŠE LEPK sazenice PRK6

============================================================================================================================

2017  1-217 LS Stříbro MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ

Sml DM Les LVS Re- Druh  Specifikace druhu  sazenic,osiva Projekt.  Projekt.  Průměrná  Hodnota           Poznámka

zak 70 obl     vír  SM   dřevina    t y p    třída obal    plocha   množství  cena SM   sad.mat.         (z TAB171)

1

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

Výběrová kritéria:

("38 Číslo zakázky" = 3)

3 1  * smluvní materiál

======================================================

12607 6,68 26,740SMRK sazenice PRK6

102607 0,51 1,550JEDLE sazenice PRK6

201407 0,29 2,610BOROVICE semenáčky PRK4

402607 2,79 19,640DUB LETNÍ sazenice PRK6

403807 0,07 0,140DUB LETNÍ poloodrost PRK8

502507 0,73 5,250BUK sazenice PRK5

503807 0,12 0,120BUK poloodrost PRK8

532607 0,03 0,120KLEN sazenice PRK6

572507 0,12 0,500JASAN sazenice PRK5

802607 0,12 0,720LÍPA SRD sazenice PRK6

832607 0,03 0,120OLŠE LEPK sazenice PRK6

0 11,49 57,5103 celkem LO LVS:

201407 0,13 1,170BOROVICE semenáčky PRK4

402607 0,08 0,560DUB LETNÍ sazenice PRK6

3 3 0,21 1,730db-bkKarlovarská vrchov.3 celkem LO LVS:

12607 0,76 3,100SMRK sazenice PRK6

102607 0,12 0,360JEDLE sazenice PRK6

402607 0,71 4,990DUB LETNÍ sazenice PRK6

502507 0,22 1,470BUK sazenice PRK5

3 4 1,81 9,920buk.Karlovarská vrchov.3 celkem LO LVS:

12607 0,36 1,440SMRK sazenice PRK6

402607 0,20 1,400DUB LETNÍ sazenice PRK6

6 2 0,56 2,840bk-dbZápadočeská pahorkat3 celkem LO LVS:

12607 0,12 0,480SMRK sazenice PRK6

402607 0,23 1,630DUB LETNÍ sazenice PRK6

6 3 0,35 2,110db-bkZápadočeská pahorkat3 celkem LO LVS:

502507 0,11 0,770BUK sazenice PRK5

6 5 0,11 0,770jd-bkZápadočeská pahorkat3 celkem LO LVS:

3 14,53 74,8801  * smluvní materiál

v tom druh SM, LO, LVS:

1260 6,68 26,740

1260 3 4 0,76 3,100

1260 6 2 0,36 1,440

1260 6 3 0,12 0,480

1260 7,92 31,760* SMRK sazenice PRK6

10260 0,51 1,550

10260 3 4 0,12 0,360

10260 0,63 1,910* JEDLE sazenice PRK6

20140 0,29 2,610

20140 3 3 0,13 1,170

20140 0,42 3,780* BOROVICE semenáčky PRK4

40260 2,79 19,640

40260 3 3 0,08 0,560

40260 3 4 0,71 4,990

40260 6 2 0,20 1,400

40260 6 3 0,23 1,630

40260 4,01 28,220* DUB LETNÍ sazenice PRK6

40380 0,07 0,140

40380 0,07 0,140* DUB LETNÍ poloodrost PRK8

50250 0,73 5,250

50250 3 4 0,22 1,470

50250 6 5 0,11 0,770

50250 1,06 7,490* BUK sazenice PRK5

50380 0,12 0,120

50380 0,12 0,120* BUK poloodrost PRK8

53260 0,03 0,120

53260 0,03 0,120* KLEN sazenice PRK6

57250 0,12 0,500

57250 0,12 0,500* JASAN sazenice PRK5

80260 0,12 0,720

80260 0,12 0,720* LÍPA SRD sazenice PRK6

83260 0,03 0,120

83260 0,03 0,120* OLŠE LEPK sazenice PRK6

============================================================================================================================

1—217 LS Stfibro MVO—1175 SUMAR SAD.MATERIALU DLE ZAKAZEK,LO,LVS,REV1R0 A DRUHO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 1

Sm1 DM Les LVS Re— Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Prfimérné Hodnota Poznamka
zak 70 obl vir SM dfevina t y p tfida obal plocha mnoistvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

VYbérové kritéria:
("38 C1310 zakazky" : 3)

3 1 * smluvni material

7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 6,68 26,740
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,51 1,550
7 20140 BOROVICE semenaéky 4 PRK 0,29 2,610
7 40260 DUB LETN1 sazenice 6 PRK 2,79 19,640
7 40380 DUB LETN1 poloodrost 8 PRK 0,07 0,140
7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,73 5,250
7 50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,12 0,120
7 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,03 0,120
7 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,12 0,500
7 80260 L1PA SRD sazenice 6 PRK 0,12 0,720
7 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0,120

3 0 celkem LO LVS: 11,49 57,510

7 20140 BOROVICE semenaéky 4 PRK 0,13 1,170
7 40260 DUB LETN1 sazenice 6 PRK 0,08 0,560

3 3 3 celkem LO Karlovarské vrchov. LVS:db—bk 0,21 1,730

7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,76 3,100
7 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,12 0,360
7 40260 DUB LETN1 sazenice 6 PRK 0,71 4,990
7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,22 1,470

3 3 4 celkem LO Karlovarské vrchov. LVS:buk. 1,81 9,920

7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,36 1,440
7 40260 DUB LETN1 sazenice 6 PRK 0,20 1,400

3 6 2 celkem LO zapadoéeské pahorkat LVS:bk—db 0,56 2,840

7 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,12 0,480
7 40260 DUB LETN1 sazenice 6 PRK 0,23 1,630

3 6 3 celkem LO zapadoéeské pahorkat LVS:db—bk 0,35 2,110

7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,11 0,770
3 6 5 celkem LO zapadoéeské pahorkat LVS:jd—bk 0,11 0,770

3 1 * smluvni material 14,53 74,880

v tom druh SM, LO, LVS:
1260 6,68 26,740
1260 3 4 0,76 3,100
1260 6 2 0,36 1,440
1260 6 3 0,12 0,480

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 7,92 31,760
10260 0,51 1,550
10260 3 4 0,12 0,360

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,63 1,910
20140 0,29 2,610
20140 3 3 0,13 1,170

* 20140 BOROVICE semenaéky 4 PRK 0,42 3,780
40260 2,79 19,640
40260 3 3 0,08 0,560
40260 3 4 0,71 4,990
40260 6 2 0,20 1,400
40260 6 3 0,23 1,630

* 40260 DUB LETN1 sazenice 6 PRK 4,01 28,220
40380 0,07 0,140

* 40380 DUB LETN1 poloodrost 8 PRK 0,07 0,140
50250 0,73 5,250
50250 3 4 0,22 1,470
50250 6 5 0,11 0,770

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,06 7,490
50380 0,12 0,120

* 50380 BUK poloodrost 8 PRK 0,12 0,120
53260 0,03 0,120

* 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,03 0,120
57250 0,12 0,500

* 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,12 0,500
80260 0,12 0,720

* 80260 L1PA SRD sazenice 6 PRK 0,12 0,720
83260 0,03 0,120

* 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0,120

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , 1mg. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20



2017  1-217 LS Stříbro MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ

Sml DM Les LVS Re- Druh  Specifikace druhu  sazenic,osiva Projekt.  Projekt.  Průměrná  Hodnota           Poznámka

zak 70 obl     vír  SM   dřevina    t y p    třída obal    plocha   množství  cena SM   sad.mat.         (z TAB171)

2

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

14,53 74,880LS StříbroÚHRN za LS (kontrolní čísla)217

v tom dodání druh SM, revír:

7 7,92 31,76012601

1260 7,92 31,760*1 SMRK sazenice PRK6

7 0,63 1,910102601

10260 0,63 1,910*1 JEDLE sazenice PRK6

7 0,42 3,780201401

20140 0,42 3,780*1 BOROVICE semenáčky PRK4

7 4,01 28,220402601

40260 4,01 28,220*1 DUB LETNÍ sazenice PRK6

7 0,07 0,140403801

40380 0,07 0,140*1 DUB LETNÍ poloodrost PRK8

7 1,06 7,490502501

50250 1,06 7,490*1 BUK sazenice PRK5

7 0,12 0,120503801

50380 0,12 0,120*1 BUK poloodrost PRK8

7 0,03 0,120532601

53260 0,03 0,120*1 KLEN sazenice PRK6

7 0,12 0,500572501

57250 0,12 0,500*1 JASAN sazenice PRK5

7 0,12 0,720802601

80260 0,12 0,720*1 LÍPA SRD sazenice PRK6

7 0,03 0,120832601

83260 0,03 0,120*1 OLŠE LEPK sazenice PRK6

1 smluvní materiál 14,53 74,880*

****************************************************************************************************************************

2017  1-217 LS Stříbro MVO-1175 SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ

Sml DM Les LVS Re- Druh  Specifikace druhu  sazenic,osiva Projekt.  Projekt.  Průměrná  Hodnota           Poznámka

zak 70 obl     vír  SM   dřevina    t y p    třída obal    plocha   množství  cena SM   sad.mat.         (z TAB171)

2

1LISTProj.rok:12/2015

Zpracováno dne: , ,21.11.2016 7:24:31 Ing. Pavel Hes 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20

14,53 74,880LS StříbroÚHRN za LS (kontrolní čísla)217

v tom dodání druh SM, revír:

7 7,92 31,76012601

1260 7,92 31,760*1 SMRK sazenice PRK6

7 0,63 1,910102601

10260 0,63 1,910*1 JEDLE sazenice PRK6

7 0,42 3,780201401

20140 0,42 3,780*1 BOROVICE semenáčky PRK4

7 4,01 28,220402601

40260 4,01 28,220*1 DUB LETNÍ sazenice PRK6

7 0,07 0,140403801

40380 0,07 0,140*1 DUB LETNÍ poloodrost PRK8

7 1,06 7,490502501

50250 1,06 7,490*1 BUK sazenice PRK5

7 0,12 0,120503801

50380 0,12 0,120*1 BUK poloodrost PRK8

7 0,03 0,120532601

53260 0,03 0,120*1 KLEN sazenice PRK6

7 0,12 0,500572501

57250 0,12 0,500*1 JASAN sazenice PRK5

7 0,12 0,720802601

80260 0,12 0,720*1 LÍPA SRD sazenice PRK6

7 0,03 0,120832601

83260 0,03 0,120*1 OLŠE LEPK sazenice PRK6

1 smluvní materiál 14,53 74,880*

****************************************************************************************************************************

1—217 LS Stfibro MVO—1175 SUMAR SAD.MATER1ALU DLE ZAKAZEK,LO,LVS,REV1R0 A DRUHO 12/2015 Proj.rok:2017 LIST 1
2

Sm1 DM Les LVS Re— Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Prfimérné Hodnota Poznamka
zak 70 ob1 vir SM dfevina t y p tfida obal p1ocha mnoistvi cena SM sad.mat. (z TAB171)

UHRN za LS 217 LS Stfibro (kontro1ni 6131a) 14,53 74,880

v tom dodani druh SM, revir:
1 1260 7 7,92 31,760
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 7,92 31,760
1 10260 7 0,63 1,910
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,63 1,910
1 20140 7 0,42 3,780
1 * 20140 BOROVICE semenaéky 4 PRK 0,42 3,780
1 40260 7 4,01 28,220
1 * 40260 DUB LETN1 sazenice 6 PRK 4,01 28,220
1 40380 7 0,07 0,140
1 * 40380 DUB LETN1 po1oodrost 8 PRK 0,07 0,140
1 50250 7 1,06 7,490
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 1,06 7,490
1 50380 7 0,12 0,120
1 * 50380 BUK po1oodrost 8 PRK 0,12 0,120
1 53260 7 0,03 0,120
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,03 0,120
1 57250 7 0,12 0,500
1 * 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,12 0,500
1 80260 7 0,12 0,720
1 * 80260 L1PA SRD sazenice 6 PRK 0,12 0,720
1 83260 7 0,03 0,120
1 * 83260 OLSE LEPK sazenice 6 PRK 0,03 0,120

* 1 sm1uvni materié1 14,53 74,880

*k******4<*~k~k~k*>k~k~k~k9<i<~k~k~k~k*>k~k~k~k**~k~k~k~k*>k~k~k~k**~k~k~k~k9<*~k~k~k*$<#<~k~k*~kk4<~k~k*$<i<~k~k*~k9<4<~k~k~kki<~k~k*~k9<4<~k*~kk*>k~k*~k9<4<~k*9:~k*>k~k*~k~k9<4<~k~k~k~k*>k~k~k~k9<4<********

Zpracovano due: 21.11.2016 7:24:31 , 1mg. Pavel Hes , 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;20
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH 
DŘEVIN 

 

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při nakládání 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 

 

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU 

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného 
k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních 
kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a 
podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční 
materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze 
č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů 
rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem /  Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin. 

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně ověřenou 
kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, 
a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo 
List o původu).  

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.  

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně 
po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto 
doklady předat Lesům ČR v prosté kopii.  

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis 
použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, evidenčního 
č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) 
této Přílohy tím není dotčena. 

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR. 
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Prv'iloha 6. P2 ke Smlouvé o rovédéni éstebnich éinnosn’ 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA 0. P2 ZASADY PRENOSU REPRODUKCNiHO MATERIALU LESNiCH
DREVIN

Tato Priloha obsahuje zésady prenosu reprodukéniho materialu a podrobnosti 0 evidenci pri nakladani
s reprodukénim materialem lesnich drevin.

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ZASADY POUZITi REPRODUKCNiHO MATERIALU LESNiCH DREVIN V RAMCI CR A JEHO UVADENi DO
OBEHU

Zésady pfenosu reprodukéniho materialu (semen, sernenaékfi a sazenic) lesnich drevin uréeného
k urnélé obnové lesa a k zalesnovéni pozemkfi prohlasenych za pozemky uréené k plnéni funkci
lesa (dale také jen ,,repr0dukém’ materic’zl lesnich df'evin“), a podrobnosti 0 evidenci pri
nakladani s reprodukénim materiélem lesnich drevin a 0 evidenci pfivodu zaloienych lesnich
kultur, vyplyvaji z § 29 Zékona o lesich, a vyhlasky é. 139/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
0 prenosu semen a sazenic lesnich drevin, 0 evidenci 0 pfivodu reprodukéniho materialu a
podrobnosti o obnové lesnich porostfi a o zalesnovani pozemkfi prohlésenych za pozemky uréené
k plnéni funkci lesa, ve znéni pozdéjsich predpisfi. Podrninky, za nichi lze uvadét reprodukéni
material lesnich drevin do obéhu, stanovuje Zékon 0 obchodu s reprodukénim materialem
lesnich dfevin, a vyhlaska (‘5. 29/2004 Sb., kterou se provédi zékon é. 149/2003 Sb., 0 obchodu
s reprodukénim materialem lesnich drevin, ve znéni pozdéjsich predpisfi.
Reprodukéni material lesnich drevin musi vyhovovat pfislusnym ustanovenim Zékona
0 rostlinolékarské pééi. Sadebni material uréitych rodfi lesnich drevin vyjmenovanych V priloze
6. 9 vyhlésky é. 215/2008 Sb., 0 opatrenich proti zavlékani a rozsirovéni skodlivych organismfi
rostlin a rostlinnych produktfi, ve znéni pozdéjsich pfedpisfi, musi bjrt opatf‘en
rostlinolékarskjlm pasem nebo néhradnim rostlinolékarskjlm pasem. Smluvni partner je
povinen predat Lesfim CR original rostlinolékafského pasu popripadé nahradniho
rostlinolékafského pasu souéasné s Prfivodnim listem / Listem o pfivodu reprodukéniho
materialu lesnich drevin.
Veskery reprodukéni material lesnich df‘evin musi byt doloien originélem nebo firedné overenou
kopii pfedepsanych dokladfi dle zakona o obchodu s reprodukénim materialem lesnich drevin,
a vyhlésky E. 29/2004 Sb., kterou se provadi zakon é. 149/2003 Sb., 0 obchodu s reprodukénim
materialem lesnich drevin, ve znéni pozdéjsich predpisfi (Prfivodni list a prfivodni stitek nebo
List 0 pfivodu).
Sluéovani reprodukéniho materialu lesnich drevin uréeného k obnové lesa a zalesnovani
pozemkfi prohlésenych za pozemky uréené k plnéni funkci lesa ve sprévé Lesfi CR Smluvnim
partnerem z rfiznych oddilfi je pripustné pouze p0 predchozim pisemném souhlasu Lesfi CR.
Doklady dle bodu 3) této Prilohyje Smluvni partner povinen pfedat Lesfim CR Vidy bezodkladné
p0 dokonéeni zalesnovani; pred zahajenim zalesnovani je Smluvni partner dale povinen tyto
doklady predat Lesfim CR V prosté kopii.
Vidy p0 ukonéeni Jarniho nebo Podzimniho zalesnéni preda Smluvni partner Lesfim CR rozpis
pouiiti reprodukéniho materialu lesnich drevin V niie uvedené tabulce dle éisla reviru,
porostnich skupin, druhu zalesnéni, éisla prfivodniho listu/listu 0 pfivodu, drevin, evidenéniho
é. uznané jednotky, redukované plochy a poétu sazenic. Povinnost doloiit doklady dle bodu 3)
této Prilohy tim neni dotéena.
Vpripadé dovozu reprodukénino materialu ze zahraniéi budou takové pripady reseny
individualné s reditelstvim Les1°1 CR.
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Revír 
č. 

Porostní 
skupina 
(místo 
výsadby) 

*Druh 
zalesnění 
 

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu 

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky 

**Způsob 
pěstování  

Redukovaná 
plocha 
(ha) 

Počet 
sazenic  
(ks) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba 
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený generativně  
(v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo) 
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Revir Porostni *Druh Cislo Df'evina Evidenéni **Zp1°lsob Redukované Poéet
é. skupina zalesnéni prfivodniho é. uznané péstovéni plocha sazenic

(misto listu/listu 0 jednotky (ha) (ks)
VSIsadby) pfivodu

* Druh zalesnéni: H — prvni, V — opakované, P — podsadba
**Zpfisob péstovéni: P — prostokofenny, K — krytokofenny, V — mnoieny vegetativné, G — mnoieny generativné
(V pfipadé sije a podsije V kg S — surovina, O — osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  

 
A. Základní ustanovení 
 
I.  Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. 
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, 
během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze 
za příznivých podmínek se souhlasem revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera. 

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné 
termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty: 

1) Obnova lesa sadbou: 

a) jarní       nejdéle do    

prostokořenná    31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

krytokořenná    30. 6. 

b) podzimní      

prostokořenná    od 1.9. do 15.11. 

krytokořenná    od 1. 7. do 15. 11.  

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak v případě 
příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, 
aby nedošlo k jeho poškození mrazem. 

 

2) Ochrana mladých lesních porostů: 

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11. 

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak 

c) ožínání  -“- 30. 9. 

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku. 

 

 Stránka 39 z 79 
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 

 
 

Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  

 
A. Základní ustanovení 
 
I.  Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 

výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. 
II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 

pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození kmenů stojících stromů nebo 
Kořenových náběhů, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny do konce směny, 
během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze 
za příznivých podmínek se souhlasem revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní oprava 
do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera. 

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu stanoveny jiné 
termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty: 

1) Obnova lesa sadbou: 

a) jarní       nejdéle do    

prostokořenná    31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 

krytokořenná    30. 6. 

b) podzimní      

prostokořenná    od 1.9. do 15.11. 

krytokořenná    od 1. 7. do 15. 11.  

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak v případě 
příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, 
aby nedošlo k jeho poškození mrazem. 

 

2) Ochrana mladých lesních porostů: 

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30.11. 

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby oplocení ochrana proti zvěři předem dohodnuta 
jinak 

c) ožínání  -“- 30. 9. 

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku. 

Prv'iloha 6. P3 ke Smlouvé o rovédéni éstebnich éinnosti 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA C. P3 PODROBNE PODMiNKY PROVADENi PESTEBNiCH CINNOSTi

A. Zékladni ustanoveni

I. Tato Priloha obsahuje nezbytné zésady provédéni vybranych Péstebnich éinnosti. Specifikace
Vykonfi mfiie byt déle upresnéna nebo i zménéna V Priloze é. Z2 — Ostatni informace.

II. Smluvnim partnerem V ceniku uvedené ceny dodévanych praci obsahuji néklady na mzdu
pracovnikfi za provedeni préce Véetné zdravotniho a sociélniho pojiéténi, pracovni a ochranné
pomficky pracovnikfi, dodévany materiél a pripravky, dopravu pracovnikfi, materiélu a
pripravkfi na pracoviété pokud neni V popisu niie nebo V Priloze é. Z2 — Ostatni informace
uvedeno jinak. Souéésti dodévky praci u Véech Vykonfi je odstranéni veékerych nédob, obalfi,
prepravek, zbytkfi chemikélii a ostatnich materiélfi (napr. pouiité hrebiky) nejpozdéji do
ukonéeni préce na pracoviéti (V pripadé, ie materiél dodaly Lesy CR, bude vrécen do jejich
skladu).

111. Jestliie pri jakékoli éinnosti Smluvniho partnera dojde k poékozeni kmenfi stojicich stromfi nebo
Korenovych nébéhfi, musi t na néklady Smluvniho partnera rédné oéetreny do konce smény,
béhem nii k poékozeni doélo. Vjezd techniky na nezpevnéné linky a do Porostfi je moin}? pouze
za priznivjrch podminek se souhlasem revirnika.

IV. Jestliie pri jakékoli éinnosti Smluvniho partnera dojde k poékozeni oplocenky, musi byt do
konce pracovni doby provedena provizorni oprava zabrafiujici vstupu ZVére a definitivni oprava
do konce éinnosti na pracoviéti. To V§€ na néklady Smluvniho partnera.

V. Nebudou—li V Priloze é. Z2 — Ostatni informace, V Projektu nebo V Zadévacim listu stanovenyjiné
terminy pro provedeni Péstebnich éinnosti, jsou zévazné tyto lhfity:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarni nejdéle do
prostokorenné 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)
krytokorenné 30. 6.

b) podzimni

prostokorenné 0d 1.9. do 15.11.
krytokorenné od 1. 7. do 15. 11.

V pripadé, ie termin podzimniho zalesnéni bude ZL stanoven jinak, zejména pak V pf'ipadé
priznivého poéasi, je Smluvni partner povinen zabezpeéit reprodukéni materiél rovnéi tak,
aby nedoélo k jeho poékozeni mrazem.

2) Ochrana mladych lesnich porostfi:

a) ochrana kultur proti zvéri -“- 30.11.

b) oplocovéni kultur -“- nejpozdéji ke dni predéni zalesnéné
plochy, neni-li do doby Vystavby oploceni ochrana proti zvéri predem dohodnuta
jinak

c) oiinéni -“- 30. 9.

3) Termin aplikace chemickych pripravkfi bude uréen optimélni dobou pro aplikaci (dle
névodu k pouiiti, vyvoje poéasi, Vjivoje ékfidce, apod.), pripadné dle instrukci reVirnika.
Zpfisob aplikace a mnoistVi pouiitého chemického pripravku budou stanoveny V souladu
s névodem k pouiiti pripravkfi, podminkami aplikace a fiéelem pouiiti pripravku tak, aby
bylo dosaieno maximélniho poiadovaného fiéinku.
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 

přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s 
přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny. 

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost 
nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení 
v Porostu. 
 

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností 

I. Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 
buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu 
určuje Projekt,  popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků. 

 
11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).  
 
11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení 
do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 
uloženým Klestem obrovnány. 
 
11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.  
 
11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm. 
 
11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné. 
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VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 

přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 Sb., 
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků 
na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu vyhotoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s 
přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným návodem k použití a 
bezpečnostními pokyny. 

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných 
evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky 
stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, 
objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost 
nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení 
v Porostu. 
 

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností 

I. Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden 
buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem 
(výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu 
určuje Projekt,  popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), značených turistických tras, chodníků, 
příkopů a vodních toků. 

 
11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany).  
 
11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. 
Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, 
příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě uložení 
do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být 
uloženým Klestem obrovnány. 
 
11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.  
 
11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm. 
 
11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné. 
 

VI. Smluvni partner je povinen pouiivat chemické priprak V souladu s platnym Registrem
pripraVkfi na ochranu rostlin. Pri manipulaci a pouiiti chemickych latek je Smluvni partner
povinen postupovat V souladu se Zékonem 0 rostlinolékarské pééi a vyhlaékou 65. 327/2012 Sb.,
0 ochrané Véel, zvére, vodnich organismfi a daléich necilovych organismfi pri pouiiti pripravkfi
na ochranu rostlin, ve znéni pozdéjéich predpisfi. Smluvni partner Porostu vyhotovi a preda
prisluéné evidence V souladu s platnou legislativou Lesfim CR. Veékeré aplikace a nakladani s
priprak bude Smluvnirn partnerem prOVadéno vsouladu s platnym navodem kpouiiti a
bezpeénostnimi pokyny.

VII. Pri veékerych éinnostech je Smluvni partner povinen bran ohled zejména na zvlaété chranéné
éasti prirody, oznamena mista Vyskytu zvlaété chranénych druhfi rostlin, iivoéichfi éi vybranych
evropskych stanoviét’, kulturni pamatky, mériéské znaéky (kamenné a plastové mezniky
stabilizujici katastralni avlastnické hranice), Vystraina a informaéni znaéeni Véeho druhu,
objekty a zarizeni slouiici verejnosti.

VIII. Veékeré Péstebni éinnosti je Smluvni partner povinen provést po celé projektované ploée (Porost
nebo éast Porostu), a to V poétu MJ, pruzich, celoploéné (podle Projektu) nebo podle vyznaéeni
V Porostu.

B. Podrobné podminkv provédéni VVkonfi Péstebnich éinnosti
I. Vyklizovani ploch p0 téibé

1) Uklidem Klestu je rozumén 1’1klid Téiebnich zbytkfi. Uklid Téiebnich zbytkfi musi byt proveden
bud’ jejich uloienim do hromad éi pruhfi, étépkovanim, drcenim, spalenirn nebo odvozem
(Vyroba na Lokalité OM) tak, aby plocha byla pripravena k zalesnéni. Zpfisob fiklidu Klestu
uréuje Projekt, popr. Zadavaci list.

2) Téiebni zbytky a zbytky drivi musi t neprodlené nejpozdéji do konce pracovni smény
odstranény z lesnich cest 1. a2 3. tridy (CSN 736108), znaéenych turistickych tras, chodnikfi,
prikopfi a V0dnich tokfi.

11 011, 11 021, 11 031 — Uklid a paleni klestu — snééeni Téiebnich zbytkfi do hromad a zarovefi
jeho paleni pri provedeni protipoiarnich opatreni (Viz Prfloha é. Z5 — Zésady poiarni ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 — Uklid klestu bez paleni ruéné i mechanizované - sneseni
a uloieni Téiebnich zbytkfi do pruh1°1 nebo hromad, éirka pruhfi éi hromady bude maximalné 2 metry.
Vzdalenost pruhfi (hromad) bude minimalné 10m. Pruhy budou orientovany soubéiné se stavajicimi,
prip. uvaiovanymi vyklizovacimi linkami V porostni skupiné (dle pokynfi reVirnika). V pripadé uloieni
do hromad (:i pruhfi nesmi Klest znemoinit pristup ke stojicirn stromfim, tzn. stojici stromy nesmi byt
uloienym Klestem obrovnany.

11 211, 11 221, 11 231 — Péleni sneseného klestu — paleni Téiebnich zbytkfi pri dodrieni Véech
protipoiarnich opatreni (Viz Priloha é. Z5 — Zélsady poiarni ochrany).

11 311, 11 331 — Stépkovani klestu - s rozmeténim étépky — étépkovani Téiebnich zbytkfi
étépkovaéern na frakci 5-15 cm a nasledné rozmetani étépky tak, aby se nevytvorila na ploée mista
s vrstvou étépky Vétéi nei 10 cm.

11 321, 11 341 — Stépkovani klestu - bez rozmetani étépky — étépkovani Téiebnich zbytkfi
étépkovaéern na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drceni klestu — drceni Téiebnich zbytkfi musi byt Vidy provedeno po celé uréené ploée
Porostu, ponechéni nepodrcenych ploch je nepripustné. V pripadé terénnich prekaiek (kameny,
prohlubné) budou Téiebni zbytky Smluvnim partnerem vyneseny na Vhodné misto a tam rozdrceny.
Drceni musi byt Vidy provedeno ai k povrchu pfidy. Ponechani nepodrcenych zbytkfi, které omezuji
nésledné péstebni prace Véetné ruéniho zalesnovani, je nepripustné.
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11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány  na 
velikost do 2m délky. 
 

II. Příprava půdy pro obnovu lesa 
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení  
 semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen. 
 
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu  
 na projektované ploše. 
 
12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení. 
 
12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení. 
 
12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 
20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin. 
 
12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 
 
12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová 
dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 
 
12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

III. Obnova lesa (zalesňování) 

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě 
se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu 
ve školce. 

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí 
být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden 
štítek na každých 200 ks i započatých  zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované 
ploše. 

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 
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11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány  na 
velikost do 2m délky. 
 

II. Příprava půdy pro obnovu lesa 
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení  
 semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen. 
 
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu  
 na projektované ploše. 
 
12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení. 
 
12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení. 
 
12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty 
nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 
20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené 
přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin. 
 
12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 
 
12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová 
dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty). 
 
12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

III. Obnova lesa (zalesňování) 

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné k zalesňování 
použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných Projektech. V tomto případě 
se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu 
ve školce. 

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění 
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí 
být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden 
štítek na každých 200 ks i započatých  zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované 
ploše. 

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 – Zásady 
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin. 

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá obnova 
lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém 

11 581 — Vyklizovéni ploch p0 téibé jinak — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

11 611 — Doéist’ovéni ploch p0 téibé — vye a kréceni skodicich dfevin, podrostu a poskozenych
cilovych dfeVin na téiebni plose a 1'1klid takto vzniklého nehroubi. JednotliVé sekce budou rozfezény na
velikost do 2m délky.

II. Pf'iprava p1°1dy pro obnovu lesa
1) Pfiprava pfidy pro pfirozenou obnovu musi byt provedena tak, aby bylo umoinéno vykliéeni

semen matefského porostu na projektované plose. Matefsky porost nesmi byt poskozen.

2) Pfiprava pfidy pro umélou obnovu lesa musi umoinit vysézeni sazenic ve stanoveném sponu
na projektované plose.

12 011, 12 111 - Pf‘iprava p1°1dy - rué + mech. v ploskéch - naruseni pfidniho krytu na minerélni
zeminu. Pfipadny drn musi bjrt pfeklopen mimo plosku a zabezpeéen tak, aby nemohlo dojit
k opétovnému zaklopeni.

12 021, 12 121 - Pf‘iprava p1°1dy - rué + mech. v pruzich — naruseni pfidniho krytu na minerélni
zeminu. Pfipadny drn musi bjrt pfeklopen mimo brézdu a zabezpeéen tak, aby nemohlo dojit
k opétovnému zaklopeni.

12 051, 12 151 - Pf‘iprava p1°1dy - rué + mech. celoplosné - rozhrnuti a rozprostf‘eni hmoty
nehroubi po celé plose, jeji rozdrceni, pfevréceni a smiseni horniho pfidniho horizontu do hloubky min.
20 cm, odstranéni a zpracovéni zbytkfi porostfi skodicich df‘eVin. Stévajici linky (LDS) dotéené
pfipravou pfidy musi byt p0 ukonéeni praci uvedeny do pfivodniho stavu. Nesmi dojit k zasaieni
stévajicich néletfi nebo nérostfi cilovych dfevin.

12 061, 12161 - Pfiprava p1°1dy - chemicky v pruzich — pfiprava postfikové létky dle typu bufené
a névodu Vyrobce, rovnomérné aplikace postfiku V pruhu. Postfikem nesmi byt zasaieny nélety nebo
nérosty cilovych df‘eVin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Pfiprava pl°1dy - chemicky celoplosné — pfiprava postfikové létky dle typu bufené
a névodu Vyrobce, rovnomérné aplikace postfiku po plose, musi byt dodriena stanovené hektarové
dévka. Postfikem nesmi byt zasaieny nélety nebo nérosty cilovych dfeVin (kultury, porosty).

12511 — Pf‘iprava pfidy pro zales. melioracemi - Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

III. Obnova lesa (zalesfiovéni)

1) Cena dodévaného sadebniho materiélu a semen neni souéésti ceny praci, je uvedena zvlést’
V ceniku sadebniho materiélu. Kromé sazenic dodanych Smluvnim partnerem je moiné k zalesfiovéni
pouiit Vlastni sadebni materiél Lesfi CR, pokud je to obsaieno V pf‘edanych Projektech. V tomto pfipadé
se na Vyzvu Smluvniho partnera povéfeny zaméstnanec Lesfi CR zfiéastni pfejimky sadebniho materiélu
ve skolce.
2) Sadebni materiél a osivo musi byt V dobé Vysadby nebo sije V dobrém zdravotnim stavu a musi
odpovidat poiadavkfim na kvalitu reprodukéniho materiélu podle vyhlésky 6. 29/2004 Sb., kterou se
provédi Zékon é. 149/2003 Sb., 0 obchodu s reprodukénim materiélem lesnich df‘eVin, ve znéni
pozdéjsich pf‘edpisfi, a CSN 48 2115 Sadebni materiél lesnich dfeVin. Nebude-li dohodnuto jinak, musi
byt sazenice oznaéeny jménem Vyrobce a pfiVOdem, tak aby nemohlo dojit k jejich zéméné, tj. jeden
stitek na kaidych 200 ks i zapoéatych zalesfiovanych sazenic na plose, min. Vsak 1 ks na zalesfiované
plose.
3) Zésady pf‘enosu reprodukéniho materiélu lesnich dfeVin jsou obsaieny V Pfiloze (‘5. P2 — Zésady
pfenosu reprodukéniho materiélu lesnich df‘eVin.
4) Cinnosti souVisejici s obnovou lesa musi byt provedeny V souladu s CSN 482116 Umélé Obnova
lesa a zalesfiovéni, tj. mimo jiné i odpovidajici technologii sadby, které nedeformuje kof‘enovy systém
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sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou  zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu. 

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci.  

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115. 

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby. 

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.  

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby. 

 
14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha  č. Z2 
– Ostatní informace.  
 
16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu 
organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení 
vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární 
vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – 
Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky 
odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm. 
 
16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření 
štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. 
Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče 
přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen 
veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení 
vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční 
sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice 
musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta. 
 
16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku. 

 

 Stránka 42 z 79 
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 

 
 

sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 x 35 cm v případě úporné 
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu s touto ČSN před výsadbou  zkrácen za 
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu. 

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo 
k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu nebo jeho přehřátí na přímém slunci.  

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá parametrům výšky 
nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115. 

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici ve 
školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během výsadby. 

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného 
materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.  

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název 
použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k sadebnímu materiálu 
v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití 
přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby). 

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu výsadby. 

 
14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 – Síje a podsíje - viz Příloha  č. Z2 
– Ostatní informace.  
 
16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu 
organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení 
vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární 
vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému zalesňovaných 
sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 – 
Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky 
odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm. 
 
16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listě. Při ruční sadbě plochým sazečem vytvoření 
štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé, vložení sazenice a její mírné povytažení 
(kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. 
Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, kývavým pohybem sazeče 
přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první štěrbiny musí být vytlačen 
veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí štěrbiny a tím zamezení 
vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá sadební materiál). Při ruční 
sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat velikosti kořenového balu, sazenice 
musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně středně umáčknuta. 
 
16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku. 

sazenice a zajiét’uje zdarny rfist sazenice s ohledem na burefi; napf. jamka 35 X 35 cm V pripadé 1’1porné
burené (napf. trtina). Korenovy systém mfiie byt V souladu s touto CSN pred Vysadbou zkracen za
predpokladu zachovani dostateéného mnoistvi korenového Vlaéeni, max. Véak 0 1/3 jeho objemu.
5) Se sadebnim materialem bude manipulovano a pred vysadbou bude uloien tak, aby nedochazelo
k vysychani kofenového systému, zapareni sadebniho materialu nebo jeho prehrati na primém slunci.
6) V pripadé nedostatku sadebniho materialu na trhu je Smluvni partner opravnén po predchozi
pisemné dohodé s Lesy CR pouiit k zalesnflni sadebni material, ktery neodpovida parametrfim vyéky
nadzemni éasti a maximalniho Véku podle CSN 48 2115.

7) Lesy CR jsou opravnény kontrolovat kvalitu a nakladani se sadebnim materialem pri expedici ve
ékolce, V prfibéhu dopravy, pred Vysadbou (manipulace, zaloieni a uloieni) i béhem Vysadby.
8) Korenovy kréek prostokorenného sadebniho materialu bude po zasazeni vzaVislosti na dobé
Vysadby a stanoviéti 2 (jaro) — 4 (léto a podzim) cm pod firovni povrchu zeminy. Bal krytokorenného
materialu musi byt pfekryt 2 cm zeminy.
9) Je—li dohodnuto oéetreni sadebniho materialu jehliénatych dfeVin proti klikorohu borovému
pred Vysadbou, musi t provedeno prokazatelné a to ne drive nei tyden pred Vysadbou. NazeV
pouiitého pfipravku a datum oéetreni bude uvedeno bud’ V prfivodnich listech k sadebnimu materialu
V kolonce doplfiujici fidaje Smluvniho partnera (pri oéetfeni ve ékolce) nebo VZaznamu o pouiiti
pripravkfi na ochranu rostlin (pri oéetreni na misté Vysadby).
1o) Smluvni partner je povinen pred zahajenim Vysadby proékolit veékeré osoby, které budou tuto
éinnost realizovat, o spravném zpfisobu manipulace se sadebnim materialem a o zpfisobu Vysadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 — Sije a podsije - Viz Priloha é. Z2
— Ostatni informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. — jamkova — vyhledani mista pro jamku ve
sponu stanoveném V Zadavacim listu, strhnuti drnu nebo silné vrstvy humusu o rozmérech jamky na
mineralni zeminu, prokopani jamky po celé ploée, odstranéni kamenfi a prekaiejicich korenfi. Pf'i
Vysadbé prostokofennych sazenic fiprava dna jamky dle tvaru kofenfi (u smrku vytvoreni kopeéku
uprostfed jamky), Vloieni sazenice, rozprostreni korenfi do prirozené architektoniky s pridanim trochu
organické hmoty z okoli jamky, jejich prekryti zeminou, stfedni umaéknuti zeminy za fiéelem vytlaéeni
vzduchu a jemné nakypreni horni vrstvy zeminy (prekryti hlinou) za fiéelem preruéeni kapilarni
vzlinavosti. Velikost jamek pri zalesfiovani musi odpovidat velikosti kofenového systému zalesfiovanych
sazenic a Vysadba nesmi zpfisobit jeho deformaci. Neni-li V Zadavacim listu nebo V Priloze é. Z2 —
Ostatni informace uvedeno jinak, mini se jamka o rozmérech 25 X 25 cm prokopana do hloubky
odpovidajici pfirozené architektonice a velikosti korenového systému, min. Véak 15 cm.

16 021, 16221 — Sadba a podsadba - ruéni + mech. - étérbinova — zalesnéni ryhovacim
zalesfiovacim strojem ve stanoveném sponu, nebo Vhodnym ruénim sazeéem, vyhledani mista pro
zasazeni sazenice ve sponu stanoveném V Zadavacim listé. Pri ruéni sadbé plochym sazeéem vytvoreni
étérbiny dostateéné hloubky tahem jednim smérem, svislé, Vloieni sazenice a jeji mirné povytaieni
(korenovy kréek na firovefi povrchu zeminy) s cilem zabranit neiadouci deformaci korenového systému.
Zahloubeni sazeée paralelné s prvni étérbinou ve vzdalenosti 5 — 10 cm, kyvavym pohybem sazeée
pritlaéit zeminu nejprve ve spodni éasti étérbiny a nasledné V horni, z prvni étérbiny musi byt vytlaéen
veékery vzduch. Opakované zahloubeni sazeée cca 10 cm od pfedchozi étérbiny a tim zamezeni
vysychani zeminy. Provadi 2 pracovnici (jeden vytvari ryhu, druhy Vklada sadebni material). Pri ruéni
sadbé krytokorenné sadby trnem musi vytvoreny otvor odpovidat velikosti korenového balu, sazenice
musi byt do jamky umisténa, prehrnuta zeminou, ktera je mirné nasledné stredné umaéknuta.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. - kopeékova — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni
informace.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. — sazecimi rourami nebo dutymi ryéi - velikost
sazeci roury (dutého ryée) musi odpovidat korenovému balu sazené sazenice, resp. semenaéku.
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16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IV. Ošetřování mladých lesních porostů 
21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

V. Oplocování mladých lesních porostů 

1) Stavba oplocenek 

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů. 

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby. 

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. 

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která 
mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky. 

 
22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

 
22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 

 
22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 

 
 22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 

2) Rozebírání a likvidace oplocenek 
 
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny. 

 
22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie. 
 
22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky 
budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. 
Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k 
poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. 

3) Opravy oplocenek 
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16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IV. Ošetřování mladých lesních porostů 
21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

V. Oplocování mladých lesních porostů 

1) Stavba oplocenek 

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být oplocenka 
stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů ČR, dle 
Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních 
porostů. 

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby. 

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky. 

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, která 
mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky. 

 
22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - 
oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

 
22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné- pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 

 
22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné- pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů. 

 
 22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 

2) Rozebírání a likvidace oplocenek 
 
Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny. 

 
22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného pletiva, 
odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna, 
přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury a nárosty. Sloupky je 
možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být odstraněny nebo 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická 
likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie. 
 
22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných částí 
na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole oplocenky 
budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. 
Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby nemohlo dojít k 
poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik. 

3) Opravy oplocenek 

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruéni + mech. — jiné — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

16 901 - Doplnéni MZD — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

IV. O§etrovéni mladjrch lesnich porostfi
21 011 — Oéetf'ovéni MLP kypf'enim p1°1dy — ruéné + mech. — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni
informace.

21 111 — Oéetf'ovéni MLP jinak — Viz Priloha é. Z2 — Ostatni informace.

V. Oplocovéni mladjich lesnich porostfi
1) StaVba oplocenek

a) Neni—li Projektem éi Prilohou é. Z2 — Ostatni informace stanoveno jinak, musi byt oplocenka
stabilni amusi splfiovat parametry prisluéného modelového typu oplocenky Lesfi CR, dle
Prilohy 6. P5 - Katalogu pro oplocenky pouiivané pri mechanické ochrané mladych lesnich
porostfi.

b) Pri oplocovéni z pouiitych dilfi je souéésti dodévky jejich oprava a doprava do mista stavby.
c) Na oploceni nesmi byt zévady umoifiujici proniknuti zvére do oplocenky.
d) Pri dokonéovéni oplocenky je souéésti dodék zajiéténi vyhnéni zvére popripadé zvirat, které

mohou zpfisobit ékodu na ochrafiované kulture, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 -
oplocenky z novich materiélfi - Viz Prfloha 6. P5 - Katalog pro oplocenky pouiivané pri
mechanické ochrané mladych lesnich porostfi, prip. Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z poui.mater.-dréténé- pro stavbu bude pouiito pletivo z
rozebranych oplocenek. Ostatni Viz oplocenky z novych materiélfi.

22 511, 22 521 - Oplocov. z poui.mater.-drevéné— pro stavbu budou pouiity pole z
rozebranych oplocenek. Ostatni Viz oplocenky z novych materiélfi.

22 611 - Zf‘izovéni oplocenek v oboréch — Viz Prfloha é. Z2 — Ostatni informace.

2) Rozebiréni a likvidace oplocenek

Jestliie jsou pri likvidaci oploceni dreVéné prk péleny, bude pri této éinnosti postupovéno V
souladu s Prilohou é. Z5 — Zésady poiérni ochrany. Kovové souéésti budou po vyhasnuti ohniété
Smluvnim partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebiréni a likvidace oplocenky dréténé - sejmuti a svinuti dréténého pletiva,
odvoz pouiitelného pletiva na reVirnikem uréené misto, rozebréni dreVénych dilfi (sloupky, réhna,
prelezy), jejich uloieni na hromady po min. 20 m mimo LDS a stévajici kultury a nérosty. Sloupky je
moiné V 1’1rovni povrchu terénu odriznout. Hrebiky V dreVénych dilech musi bjrt odstranény nebo
zahnuty tak, aby nemohlo dojit k poranéni osob, zvére nebo k proraieni pneumatik. Ekologické
likvidace nepouiitelného pletiva je souéésti technologie.

22 311, 22 321 - Rozebiréni a likvidace oplocenky drevéné — rozebréni a uloieni dreVénych éésti
na hromady mimo LDS a stévajici kultury a nérosty min. po 20 m (opétovné pouiitelné pole oplocenky
budou podloiené a proloiené vzpérami). Sloupky je moiné V firovni povrchu terénu odriznout.
Vyénivajici hrebiky budou z drevénych éésti odstranény, pripadné zahnuty tak, aby nemohlo dojit k
poranéni osob, zvére nebo k proraieni pneumatik.

3) Oprafl oplocenek
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a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře. 

 
b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u 

oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby. 

 
c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů 

dle hodinové sazby a dodaného materiálu. 
 
22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky. 
 

4) Kontrolní a srovnávací plochy 
 
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch 
půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.  
 
23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek. 
 

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.  

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny. 

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin. 
 
23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.  
 
 

2) Individuální ochrana 

 Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.) 
 
23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
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a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře. 

 
b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u 

oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro oplocování 
(rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle 
hodinové sazby. 

 
c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací nákladů 

dle hodinové sazby a dodaného materiálu. 
 
22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky. 
 

4) Kontrolní a srovnávací plochy 
 
23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch 
půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha 
stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm.  
 
23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek. 
 

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.  

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny. 

1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin. 
 
23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.  
 
 

2) Individuální ochrana 

 Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.) 
 
23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
 

a) Oprava oplocenek musi bjrt zahéjena nejpozdéji nésledujici pracovni den po predéni
objednévky. Souéésti objednévky je rozsah a zpfisob provedeni opravy. Pred Vlastni opravou
musi byt z oplocenky Smluvnim partnerem vyhnéna ZVér popripadé zvirata, které mohou
zpfisobit §kodu na ochrafiované kulture.

b) Pri opraVé oplocenky s Vyménou celych poli a kfilfi u oplocenek dreVénych nebo pletiva a kfilfi u
oplocenek dréténych bude cena dila poéiténa z ceny u prisluénych podvykonfi pro oplocovéni
(rozebiréni a likVidace + staVba znovych/poui. materiélfi) bez daléi kalkulace nékladfi dle
hodinové sazby.

c) Pri opraVé oplocenky bez potreby lmény nosnych dilfi bude oprava hrazena kalkulaci nékladfi
dle hodinové sazby a dodaného materiélu.

22 981 — Udriba a opravy oplocenek — oprava oplocenky s Vyménou nosnych dilfi oplocenky
(sloupy + vzpéry). Vyména jednoho sloupu se pri kalkulaci ceny zapoéitévé délkou jednoho pole
oplocenky.

4) Kontrolni a srovnévaci plochV

23 011 - Kontrolni a srovnévaci plochy zf'izovéni — zrizeni dvou étvercovych ploch o strané
5m na misté uréeném revirnikem. Kolem jedné z ploch zbudovéni oplocenky tvaru étverce o strané
6 m s jednim iebrikem/brankou. Konstrukce a materiél oplocenky Viz Priloha 6. P5 - Katalog pro
oplocenky pouiivané pri mechanické ochrané mladych lesnich porostfi — Dréténé vysoké nebo
horské 200,220/3. Kaidé plocha vytyéena V rozich pomoci 4 dreVénych kfilfi a jednim kfilem
uprostred. Minimélni prfimér kfilfi 5 cm bez kfiry, délka kfilfi na oplocené ploée 0,6 — 0,7 m (min.
0,3 m musi vyénivat nad povrch pfidy), na neoplocené ploée min. 0,8 m (min. 0,5 m musi vyénivat
nad povrch pfidy). Kfily zapuétény min. 0,3 m do zemé, V éésti zapuéténé do zemé a 10 cm nad povrch
pfidy odkornény a impregnovény Vhodnym pripravkem, nebo opéleny na drevo. Neoplocené plocha
stabilizovéna uprostred ocelovym kolikem prfiméru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolni a srovnévaci plochy - rozebiréni — Viz rozebiréni a likVidace oplocenek.

VI. Ochrana mladych lesnich porostfi proti zvéf'i
Ochrana musi byt provedena na plochéch uméle zalesnénych u Véech jedincfi cilovych drevin,
u prirozenych néletfi a nérostfi V rozsahu odpovidajicim poétu sazenic pri umélém zalesnéni.
Pri projektovéni i realizaci je zohlednén dosavadni nezdar Vkulture, popripadé ochrafiovani jedinci
z prirozené obnovy a takto jsou také éinnosti prevzaty a hrazeny.

1) Mechanické ochrana terminélu

Provédi se zpraVidla u jehliénatych drevin.

23 211 - Mechanické ochrana vrcholu — Umisténi na terminélni Vyhon tak, aby V dobé raéeni
nedoélo k deformaci éi zaékrceni novych prytfi. Vpripadé pouiiti ovéi Vlny musi byt pro zajiéténi
repelentniho efektu pouiita éerstvé strii dle instrukce reVirnika.

2) Individuélni ochrana

Predmétem ochrany je cely jedinec (tubusy, oplfitky, rozsochy atd.)

23 311 — Individuélni ochrana — tubusové chréniée
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni predéni zalesnéné plochy.
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Nosné kůly: 
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 
pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 
od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311. 
 
23 321 – Individuální ochrana – opichy 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 331 – Individuální ochrana – oplůtky 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331. 
 
23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

3) Chemická ochrana 

 Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak. 
 
23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů terminální 
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při 
aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému 
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. 
 
23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku. 

 
23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111. 
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Nosné kůly: 
o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič bude 
pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m 
od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha  č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311. 
 
23 321 – Individuální ochrana – opichy 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 331 – Individuální ochrana – oplůtky 
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
 
Nosné kůly: 

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm)  

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch. 

o železný prut průměr min. 8 mm. 
 
Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331. 
 
23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

3) Chemická ochrana 

 Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak. 
 
23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů terminální 
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při 
aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému 
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce. 
 
23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min. 1/2 
výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle 
návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku. 

 
23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111. 
 

Nosné kfily:
o dfevéné DB, AK, tvrdé listn. — o prfiméru min. 5 cm bez kfiry (hranol 3 X 5 cm)
0 dfevéné SM, BO, MD 0 prfiméru min. 7 cm bez kfiry (hranol 5 X 5 cm)
Kfil/hranol V éésti zatluéené do zemé opélen, nebo odkornén a penetrovén Vhodnjrm
prostfedkem V délce 10 cm nad pfidni povrch.

o ielezny prut prfimér min. 8 mm.

Instalace chréniée - jeden nosny kfil k jednomu chréniéi. Délka kfilu nad povrchem musi umoinit
fédné uchyceni chréniée dle konstrukce jeho fichytfi. Kfil zatluéen min. 40 cm do zemé. Chrénié bude
pevné pf‘ipevnén ke kfilu Vézacim drétem minimélné na dvou mistech VZdélenych minimélné 0,5 In
0d sebe, pfiéemi sazenice nesmi byt Vézacim drétem omoténa a zaékrcena.
Daléi viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 312 - Individuélni ochrana - opakované pouiiti chréniéfi - chréniée budou k dispozici na
Lokalité OM, opakované pouiiti revirnikem uréenych chréniéfi. Ostatni Viz 23 311.

23 321 — Individuélni ochrana — opichy
Instalace individuélni ochrany po umélé obnové bude provedena ke dni pfedéni zalesnéné plochy.
Daléi viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 331 — Individuélni ochrana — oplfitky
Instalace individuélni ochrany p0 umélé obnové bude provedena ke dni pfedéni zalesnéné plochy.

Nosné kfily:
o dfevéné DB, AK, tvrdé listn. — o prfiméru min. 5 cm bez kfiry (hranol 3 X 5 cm)
0 dfevéné SM, BO, MD 0 prfiméru min. 7 cm bez kfiry (hranol 5 X 5 cm)

Kfil/hranol V éésti zatluéené do zemé opélen, nebo odkornén a penetrovén Vhodnjrm
prostfedkem V délce 10 cm nad pfidni povrch.

o ielezny prut prfimér min. 8 mm.

Oplfitky — dva nosné kfily k jednomu oplfitku. Délka kfilu cca o 10 cm Vétéi nei vyéka pletiva, kfil
zatluéen min. 40 cm do zemé. Pletivo bude spojeno pevné do kruhu a bude pevné pfipevnéno ke
kaidému kfilu Vézacim drétem minimélné na dvou mistech VZdélenych minimélné 0,5 In 0d sebe.
Daléi Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

23 332 - Individuélni ochrana - opakované pouiiti pletiva — pletivo bude k dispozici na
Lokalité OM, opakované pouiiti revirnikem uréeného pletiva. Ostatni Viz 23 331.

23 611 — Oplfitky v oboréch — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

0W
Musi byt oéetfen terminélni Vyhon, pokud Projekt nestanovi jinak.

23 111 - Nétér nebo postf'ik kultur repelenty - letni — oéetf'en musit u jehliénanfi terminélni
Vyhon a posledni pfeslen, V pfipadé listnééfi oéetf‘eni vrcholové éésti sazenice V délce min. 25 cm. Pfi
aplikaci postfikovaéem pouiiti trysky odpovidajici aplikované létce a Vyrobcem pfedepsanému
aplikaénimu tlaku. Manipulace a pfiprava postf‘ikové létky dle névodu VVrobce.

23 121 - Nétér nebo postf'ik kultur repelenty - zimni — délka oéetfeného Vyhonu je min. 1/2
jeho délky, max. do 25 cm. V pfipadé listnaté VVsadby do 50 cm vyéky sazenice se oéetf‘uje min. 1/2
vyéky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revirnikem. Manipulace a pfipadné naf‘edéni dle
névodu VVrobce, rovnomérné naneseni pfipravku na terminélni VVhon. V dobé pfejiméni musi
oéetfené kultura splfiovat podminku fiplného zaschnuti pfipravku.

23 151 - Ochrana néletfi repelenty - letni - Viz Vykon 23 111.
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23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121. 
 
23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111. 
 
23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121. 
 
23 511 – Ochrana proti černé zvěři – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované  musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích. 

 

1) Mechanická ochrana 

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi 
ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a 
keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. 

 
24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň. 

b) 24 211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do 
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic. 

c) 24 311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku 
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem. 

 

2) Chemická ochrana 
 

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 
a stavu buřeně podle návodu výrobce. 
 
24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice. 
 
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic 
dle informací revírníka.  
 
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané 
ploše. 

 

3) Výsek škodících dřevin 

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé. 

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina. 
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23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121. 
 
23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111. 
 
23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121. 
 
23 511 – Ochrana proti černé zvěři – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované  musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně 
realizováno na nejvíce buřenících stanovištích. 

 

1) Mechanická ochrana 

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na 
výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi 
ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno 
zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a 
keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. 

 
24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše nesmí 
zůstat neožnutá buřeň. 

b) 24 211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem sazenic do 
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic. 

c) 24 311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na výšku 
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem. 

 

2) Chemická ochrana 
 

Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, 
popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena od druhů 
a stavu buřeně podle návodu výrobce. 
 
24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice. 
 
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí sazenic 
dle informací revírníka.  
 
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané 
ploše. 

 

3) Výsek škodících dřevin 

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé. 

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo 
zničena cílová dřevina. 

 

23 161 - Ochrana néletfi repelenty - zimni - Viz Vykon 23 121.

23 711 — Nétér nebo postf'ik repelenty -letni- sazenice pf'ed visadbou — oéetf‘eni sazenic
V balicich, nebo pfepravkéch. Ostatni viz Vykon 23 111.

23 721 - Nétér nebo postf'ik repelenty -zimni- sazenice pf‘ed vysadbou - oéeti‘eni sazenic
V balicich, nebo pfepravkéch. Ostatni viz Vykon 23 121.

23 511 — Ochrana proti éerné zvéf'i — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

VII. Ochrana mladych lesnich porostfi proti buf'eni
Zésahem nesmi byt poékozeny nebo zniéeny sazenice nebo jedinci cilovych a melioraénich di‘eVin
z pfirozené obnovy. Oiinéni ruéni i mechanizované musi byt éasové rozloieno tak, aby bylo pfednostné
realizovéno na nejVice bufenicich stanoviétich.

1) Mechanickd ochrana

a) 24 011, 24021 - Oiinéni ruéné + mech. — vyhledéni sazenic, oinuti bufené V okoli sazenic na
vyéku strniété nejvyée do jedné tfetiny vyéky sazenic. Zkosené bufefi se klade kolem sazenic nebo mezi
né. Nesmi dojit k poékozeni sazenic. Velikost oinuté plochy musi byt takové, aby bylo vylouéeno
zalehnuti sazenic okolni bufeni. Oiinénim musi byt odstranény kromé traVin a bylin i ékodici dfeViny a
kei‘e do sily 1 cm V kofenovém kréku.

24 031 - Oiinéni ruéné + mechanicky - celoploéné - Viz 24 011. P0 celé zadané ploée nesmi
zfistat neoinuté bufefi.

b) 24 211 — Oélapévéni kultur — musi bjzt provedeno fiplnym seélapénim bufené kolem sazenic do
VZdélenosti nejméné na vyéku bufené. Nesmi dojit k poékozeni sazenic.
c) 24 311 — Muléovéni - musi byt provedeno tak, aby byla celé ploéka o poloméru nejméné na vyéku
bufené fiplné pokryta muléovacim materiélem.

2) Chemickd ochrana

Bude pouiit pfipravek ze skupiny herbicidfi stanoveny Projektem. Herbicidem nesmi byt poékozena,
popf. zniéena cilové dfeVina. Pfiprava aplikovaného roztoku a aplikaéni déVka je odvozena od druhfi
a stavu buf‘ené podle névodu Vyrobce.

24 411 - Chemické ochrana MLP proti buf'eni — v ploékéch — aplikace na bui‘efi V okoli
sazenice.

24 421 - Chemické ochrana MLP proti buf'eni — v pruzich — aplikace na bufefi V okoli sazenic
dle informaci reVirnika.

24 431 - Chemické ochrana MLP proti buf'eni - celoploéné - aplikace na bufefi po celé zadané
ploée.

3) Vgsek ékodicich drv'evin
a) Nehroubi a Hroubi ponechané V souladu s Projektem V Porostu musi byt zkréceno na sekce
nejvyée 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze pouiit pouze V souladu s Projektem. Arboricidem nesmi bjrt poékozena nebo
zniéena cilové dfeVina.
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24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. 
 
24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem. 
 
24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem. 

 

 

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům 
 
25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. 
 
25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků. 
 
25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm. 
 
26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace. 
 
26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury. 
 
26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem. 
 
26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IX. Prořezávky a výchova Porostů 

1) Prostřihávky 
 
31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
 
 

2) Prořezávky 

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) 
je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový 
počet. 

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.  
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24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. 
 
24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem. 
 
24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na 
zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem. 

 

 

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům 
 
25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem 
stanoveno jinak. 
 
25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena obsahuje 
výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně počítání 
brouků. 
 
25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému hmyzímu 
škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm. 
 
26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace. 
 
26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury. 
 
26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem. 
 
26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 

IX. Prořezávky a výchova Porostů 

1) Prostřihávky 
 
31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace. 
 
 
 

2) Prořezávky 

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny (etáže) 
je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na stanovený cílový 
počet. 

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin.  

24 511 - Odstranéni ékodicich df'evin - ruéné + mech. — Vyf'ez ékodicich dfevin, jejich staieni na
zem a rozfezéni na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranéni ékodicich df'evin - chemicky — postf‘ik ékodicich dfevin arboricidem.

24 541 - Odstranéni ékodicich df'evin - kombinované - vyfez ékodicich dfevin, jejich staieni na
zem a rozfezéni na max. 2 m kusy. Nétér pafizkfi arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzim ékfidcfim, hlodavcfim a 0st. ékodl. éinitelfim

25 011 — Klikoroh borovji — chemické oéetf'eni kultury — jedné se 0 oéetfeni spodni poloviny
kminkfi sazenic na ploée insekticidem, ktery musi obsahovat pfimés barviva, neni—li Zadévacim listem
stanoveno jinak.

25 021 — Klikoroh borovji — vyroba a kladeni pasti spolu s viménou névnad — cena obsahuje
Vyrobu a kladeni lapacich kfir s otrévenou névnadou, oznaéeni pasti kfilem a pfi Vyméné poéiténi
broukfi.

25 111 — Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim ékfidcfim — obranny zésah proti j inému hmyzimu
ékfidci Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

26 011 — Hlodavci - nétéry kultur repelenty — nétér kminku uréenych sazenic repelentem p0
celém obvodu d0 vyée min. 30 cm.

26 021 — Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti spolu s vjrménou névnad — Pasti musi
odpovidat podminkém a fiéelu aplikace.

26 111 — Sypavka borové — chemické oéetf‘eni kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno oéetf‘eni
kultury.

26 211 — Padli dubové — chemické oéetf‘eni kultury fungicidem.

26 411 — Ostatni ékfidci — obranny zésah proti ékfidci Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

IX. Profezévky a vichova Porostfi
1) Prostfihévky

31 011 — Prostf'ihévky — jehliénaté i listnaté — ruéné + mech — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni
informace.

31 031 — Prostf'ihévky — jehliénaté i listnaté — chemicky — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni
informace.

2) Profezévky

Profezévka se 1i§i 0d Vyf'ezu ékodicich df‘evin tim, ie na pfevaiujici ploée porostni skupiny (etéie)
je realizovén zésah V dfevinéch zékladnich, MZD, pfimiéenych a vtrouéenych na stanovenjl cilovjl
poéet.

a) Profezévky se provédéji podle instruktéie provedené Lesy CR pro jednotlivé druhy dfevin.
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. 

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR. 

 
31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni 
cíloví jedinci. 
 
31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
 

3) Rozčleňování Porostů 
 
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15-40 m. 
 

4) Zpřístupnění Porostů 

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování. 

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.  

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé. 

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR. 

 
32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m. 
 
32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka. 
 
32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321. 
 

X. Vyvětvování Porostů 

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.  
 
35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene. 
 
42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene. 

 

XI. Ochrana lesa 

1) Proti ohryzu a loupání 
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé. 

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. 

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR. 

 
31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni 
cíloví jedinci. 
 
31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
 

3) Rozčleňování Porostů 
 
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení vyřezaného 
nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. Výše Pařezů 
odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi vychází 
z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m 
vzdálených 15-40 m. 
 

4) Zpřístupnění Porostů 

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování. 

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.  

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé. 

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR. 

 
32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m. 
 
32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného materiálu 
do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka. 
 
32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321. 
 

X. Vyvětvování Porostů 

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.  
 
35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene. 
 
42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest 
musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene. 

 

XI. Ochrana lesa 

1) Proti ohryzu a loupání 

b) Profezévkou odstranéné stromy musi byt staieny na zem. Nehroubi a Hroubi ponechané
V souladu s Projektem V Porostu musit zkréceno na sekce nejvyée 2 m dlouhé.
c) Arboricidy lze pouiit pouze V souladu s Projektem.
d) Souéésti profezévky neni rozélgnéni Porostfi linkami. Jejich vzéjemnou vzdélenost, éifi,
zaéétek a smér vyznaéi fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 — Prof-ezévky — ruéné + mech — vyhledéni neiédoucich jedincfi, jejich
pokéceni a pf‘ip. zkréceni na sekce kratéi nei 2 m, staieni sekci na zem. Zésahem nesmitpoékozeni
cilovi jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 — Prof-ezévky chemicky — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

3) Rozélefiovéni Porostfi

31 611 - Rozélefiovéni porostfi — vyfezéni vyznaéenych rozélefiovacich linii, zkréceni vyfezaného
nehroubi (pfip. Hroubi) na sekce kratéi nei 2 m a jejich odstranéni z plochy linky. Vyée Paf‘ezfi
odpovidé firovfiovému kéceni (1/3 éif'ky kmene). gifka linek a VZdélenost mezi nimi vychézi
z pfedpoklédané budouci technologie soustf‘ed’ovéni dfiVi a zpraVidla se pohybuje mezi 3 - 4 m
vzdélenych 15—40 m.

4) pistupnéni Porostfi
a) V rémci zpfistupnéni Porostfi se provédi Vyf‘ez df‘iVi a hrézkovéni.
b) Souéésti zpfistupnéni Porostfi neni rozélenéni porostnich skupin linkami. Vyznaéeni
zaéétku a sméru linky zajisti Lesy CR.
0) Nehroubi a Hroubi ponechané V souladu s Projektem V Porostu musit zkréceno na sekce
nejvyée 2 m dlouhé.
d) Pfi hrézkovéni musi byt vyklizeno veékeré leiici df‘iVi a uloieno V Porostu mimo vyklizovaci
linky V pruzich, jejichi smér a éif‘ku uréi Lesy CR.

32 311 — p‘istupfiovéni porostfi fezem — zésah umoifiujici pohyb po Porostu za fiéelem
provedeni probirky. Jedné se 0 odstranéni materiélu stojiciho a leiiciho nehroubi pokécenim a
rozf‘ezénim na sekce kratéi 2 m.

32 321 — p‘istupfiovéni porost1°1 hrézkovénim leiiciho df'ivi — uloieni vyfezaného materiélu
do pruhfi a hromad V Porostech dle pokynfi reVirnika.

32 331 — p‘istupfiovéni porost1°1 f‘ezem a hrézkovénim — kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvétvovéni Porostfi
VyVétVOVéni se provédi podle vyznaéeni a instruktéie provedené Lesy CR.

35 011 - Vyvétvovéni pf'edchézejici ochrané - jedné se 0 vyVétVOVéni oznaéenych stromfi do
uréené vyéky. Rez musit hladky a veden rovnobéiné s kmenem stromu bez poékozeni kfiry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ofez — jedné se 0 vyVétvovéni stromfi do uréené vyéky. Rez/oklest
musi byt proveden na firovni povrchu kmene bez poékozeni kfiry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupéni
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím  
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce. 

 
b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné. 

 
35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem               na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene. 
 
35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. těchto 
větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití 
přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu. 

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla. 
 

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.  
 
36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů. 
 
36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.  
 
36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno. 
 
36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany. 
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím  
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce. 

 
b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné. 

 
35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem               na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích na 
50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m. 
 
35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene. 
 
35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi a přivázání 
těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. těchto 
větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití 
přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu. 

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla. 
 

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.  
 
36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s 
jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů. 
 
36 033 – Otrávené lapáky – opak. chem. ošetření trojnožky – opakovaný postřik již 
instalované trojnožky, viz 36 032.  
 
36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno. 
 
36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany. 
 

a) Zrafiovénim, nétérem nebo mechanickou ochranou musi byt bezprostfedné p0 pfedchozim
vyvétveni oéetfen cely projektovanjl poéet stromfi, resp. Véechny vyznaéené stromy (400 — 600
ks / ha) do vyéky odpovidajici druhu zvéf‘e a obvyklé snéhové pokryvce.

b) Pouiiti plastfi Vyraznych barev je nepf‘ipustné.

35 111 — Ochrana kmenfi repelenty — bodovénim — kmen musi byt pokryt repelentem na
50 % plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu ai do vyéky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenfi repelenty — v pruzich — kmen musi byt pokryt repelentem V pruzich na
50 % plochy kmene a to rovnomérné po celém obvodu ai do vyéky 2 m.

35 131 — Ochrana kmenfi repelenty — celoploéné — kmen musi byt pokryt repelentem po celé
ploée obvodu a2 do vyéky 2 m.

35 211 — Zrafiovéni k1°1ry — kfira stromfi se zrani speciélnim zrafiovaéem do vyéky cca 200 cm ve
tf‘ech pésmech dokola, vzdélenost mezi pésmy cca 50 cm. Zranéni bude provedeno tak, aby doélo
k zasmoleni bazélni éésti kmene.

35 311 — Ovazovéni klestem — ohnuti 2-3 pf'eslenfi Vétvi z vyéky cca 2 m smérem k zemi a pf'ivézéni
téchto Vétvi Vézacim drétem o sile 3 mm ke kmeni tak, aby nedoélo k jeho poékozeni a zaékrceni. téchto
Vétvi Vézacim drétem o sile 3 mm ke kmeni tak, aby nedoélo k jeho poékozeni a zaékrceni. Pouiiti
pfinesenych nafezanych Vétvi potf‘ebné délky je moiné V souladu s Pfilohou é. Z2 — Ostatni informace.

35 321 — Ovazovéni jinym materiélem — Viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

35 331 — Odstranéni ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranéni a ekologickou likvidaci
pouiitého ovazu.

2) Ochrana lesa Droti hmVZim ékfidcfim
Chemické a kombinované asanace je Véetné dodévky insekticidniho pfipravku a Vhodného
smééedla.

36 011 — Lapaée na kfirovce — instalace — rozvoz lapaéfi do Porostu, upevnéni lapaée na stabilni
konstrukci. Spodni hrana lapaée musi bjrt minimélné 1 m nad zemi.

36 031 — Otrévené lapéky — instalace — vyhledéni vyznaéeného stromu a aplikace schvéleného
pfipravku rovnomérné po celém povrchu kmene. Smluvni partner pfedé revirnikfim soupis lapékfi s
jejich pofadovymi éisly, Porosty a hmotami jednotlivych kusfi.

36 033 — Otrévené lapéky — opak. chem. oéetf'eni trojnoiky — opakovany postf‘ik jii
instalované trojnoiky, Viz 36 032.

36 141, 36 151 — Lapéky — asanace odkornénim — ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry.

36 161 — Lapéky — asanace v§ech df'evin chemicky — aplikace schvéleného pfipravku
rovnomérné p0 celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dfivi do 30 kalendéfnich dn1°1 od
oéetf‘eni pfibliieno a odvezeno.

36 211 — Instalace névnad na stojici stromy — Viz Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohroieného di‘ivi—
mechanické — ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry.

36 331, 36 431 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohroieného df'ivi — chemické - aplikace
schvéleného pfipravku rovnomérné p0 celém povrchu kmene — p0 otoéeni i ze spodni strany.

Strénka 49 z 79
Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021



 

 Stránka 50 z 79 
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 

 
 

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – 
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry. 
 
36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny – viz 
Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany). 
 
36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky – vykácení 
postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem. 
 
36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty. 

 

XII. Rekonstrukce Porostů 
 
43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech, výřez + 
hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce o 
délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. 
Uložení do hromad viz výkon 11 111. 
 
43 023 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané hmoty 
(dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. 
 
43 024 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
(dle instrukce revírníka) v Porostu. 
 
43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
 
43 081 – Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 

 

XIII. Ostatní Pěstební činnosti 
 
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic a propustků). 
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 
 
58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.  
 
58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 
 
58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka. 
 
58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 
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36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – 
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou 
asanací oloupané kůry. 
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postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem. 
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Uložení do hromad viz výkon 11 111. 
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(dle instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM. 
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43 025 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace. 
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XIII. Ostatní Pěstební činnosti 
 
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
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Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 
 
58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.  
 
58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 
 
58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka. 
 
58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka. 
 

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 — Asanace kfirovcového a kfirovcem ohrozeného di‘ivi —
kombinované — ruéni nebo mechanické oloupéni kfiry, které bude doplnéné pélenim nebo chemickou
asanaci oloupané kfiry.

36 381, 36 481 — Asanace kfirovcového a kfirovcem chrozeného df'ivi — jiné df'eviny — viz
Pffloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 511 — Asanace tézebniho odpadu — viz Pi‘floha é. Z2 — Ostatni informace.

36 521 — Asanace sklédek — viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyék.) napadenych kfirovci — ruéné i mech — pélenim - vykéceni
postizenych stromfi, vyklizeni na pfedem uréené mista a péleni véetné Vétvi, provést protipozérni
opati‘eni (viz Pi‘floha é. Z5 — Zésady pozérni ochrany).

36 541 — Asanace mlazin (tyék.) napadenych kfirovci — ruéné i mech — chemicky — vykéceni
postizenych stromfi, odvétveni, postirik schvélenym pfipravkem.

36 551 — Asanace mlazin (tyék.) napadenjrch kfirovci — ruéné i mech — drcenim,
étépkovénim — vykéceni postizenych stromfi, pi‘ipadné vyklizeni stromfi na pi‘edem uréené misto a
étépkovéni veékeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostfi

43 011 - Celoploéné likvidace odumf'elych df'evin — viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. néhradnich df'ev. v imisnich oblastech, vyf'ez +
hrézkovéni - rozfezéni vyznaéené nebo zadané hmoty (dle instrukce revirnika), zkréceni na sekce 0
délce nejvyée 2 m, jejich nésledné ulozeni na hromady a seélépnuti na misté mimo cilové di‘eviny.
Ulozeni do hromad viz vykon 11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostfi — vjrf'ez + vyvezeni hmoty — vyi‘ez vyznaéené nebo zadané hmoty
(dle instrukce revirnika), jeji vyvezeni a uloieni na hromady zpravidla na Lokalité OM.

43 024 - Rekonstrukce porostfi — étépkovénim — seétépkovéni vyznaéené nebo zadané hmoty
(dle instrukce revirnika) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostfi — shrnovéni valfi — viz Pfiloha é. Z2 — Ostatni informace.

43 081 — Rekonstrukce ostatni — viz Pi‘iloha é. Z2 — Ostatni informace.

XIII. Ostatni Péstebni éinnosti

Zahrnuji blize nespecifikované préce, spojené s pééi 0 les véetné drobnych fiprav LDS (napi‘. éiéténi
svodnic a propustkfi).
Ostatni éinnosti jsou kalkulovény podle hodinovjlch sazeb za:

58 111 — Ruéni préce — veékeré ruéni préce dle pokynu revirnika.

58 121 — Préce s JMP — veékeré préce s JMP dle pokynu revirnika.

58 131 — Préce s traktorem — veékeré préce s traktorem dle pokynu revirnika.

58 141 — Préce s kf'ovinof'ezem — veékeré préce s ki‘ovinoi‘ezem dle pokynu revirnika.
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58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka. 
 
58 161 –Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu 
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku. 
 
58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě. 
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sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě. 
  

58 151 — Préce s koném — veékeré préce s kofiskym potahem dle pokynu revirnika.

58 161 —Préce se zédovym postf'ikovaéem — veékeré préce se zédovym postfikovaéem dle pokynu
revirnika. Neni zahrnuta cena chemického pfipravku.

58 411 — Udriba rozdélovaci sité a majetkovjrch hranic — Vyfez néletfi, nérostfi z rozdélovaci
sité, jejich rozfezéni na sekce o délce nejvyée 2 m a uloieni spolu s pfip. daléimi Téiebnimi zbytky a
Klestem do hromad mimo trasu rozdélovaci sité.
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Příloha č. P4  ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 
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Prv'iloha 6. P4 ke Smlouvé o rovc’zdénz’ éstebnich éinnosti 0d 1. 1. 2017

PfiiLOHA 6. P4 CENiK PESTEBNiCH CINNOSTi
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Příloha č. P4 - Ceník p ěstebních činností ( část A - ceník P Č)

kód zakázky: 217003 firma:
název 

zakázky: Krasíkov - p ěstební činnost IČ:

název LS: Stříbro ulice:
obec:

CK podvýkon MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 60
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 55
11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 68
11410 Drcení klestu m3 85
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 4 335
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 3 825
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 7 650
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 2 550
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 060
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 3 825
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 8 500
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 2 805
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 950
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 125
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 2 550
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 800
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 2 975
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 3 400
16900 Doplňování MZD 1000 ks 12 750
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 66 300
22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 66 300
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 80 750
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 8 075
22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 8 075
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 29 750
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 8 930
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího drátu km 8 930
22980 Údržba a opravy oplocenek km 13 180
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 4 301
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 275
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 632
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 632
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 825
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 3 400
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 55 250
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 117 220
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 12 750
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 850
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 284
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 4 930
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 6 630
24210 Ošlapávání kultur ha 2 975
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 295
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2 635
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 2 550
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 3 485
24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 2 975
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 4 845
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 808
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 815
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 553
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 20
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 8 925
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 6 375
31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 6 375
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 6 375
31610 Rozčleňování porostů km 4 420
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 3 573
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 4 548
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5 525
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 120
43080 Rekonstrukce ostatní ha 29 750
58110 Ruční práce hod 110
58120 Práce s JMP hod 200
58130 Práce s traktorem hod 400
58140 Práce s křovinořezem hod 200
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 125

KHL- EKO, a.s.

26160277

Kochova 1330/4
Chomutov 430 01

Lesy České republiky, s. p.
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36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 120
43080 Rekonstrukce ostatní ha 29 750
58110 Ruční práce hod 110
58120 Práce s JMP hod 200
58130 Práce s traktorem hod 400
58140 Práce s křovinořezem hod 200
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 125

KHL- EKO, a.s.

26160277

Kochova 1330/4
Chomutov 430 01

Lesy České republiky, s. p.

Pfiloha 6. P4 - Cenik péstebnich éinnosti (éést A - cenik PC)
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kéd zakézky: 217003 firma: KHL- EKO, a.s.
",aze‘f Krasikov - péstebni éinnost '03 26160277zakazky.

na’zev Ls: Stfibro ulice: Kochova 1330/4
obec: Chomutov 430 01

CK podkon MJ (1:531) poznémka

11010 Uklid a pélenl’ klestu -jehliénatého + listnatého m3 60
11110 Uklid klestu (bez pélenl’) - ruéné i mech. - jehl.+list. m3 55
11210 Pélenl’ snesene’ho klestu -jehlién. + listnat. m3 68
11410 Drcenl’ klestu m3 85
11610 Doéiét’ovénl’ ploch po téibé ha 4 335
12010 Pfl’prava pfldy na holiné - rut“: + mech. v ploskéch 1000 ks 3 825
12020 Pfl’prava pfldy na holiné - rut“: + mech. v pruzich ha 7 650
12060 Pfl’prava pfldy na holiné - chem. v pruzich ha 2 550
12070 Pfl’prava pfldy na holiné - chem. celoplosné ha 3 060
12110 Pfl’prava pfldy pod porostem - rué + mech. v ploskéch 1000 ks 3 825
12120 Pfl’prava pfldy pod porostem - rué + mech. v pruzich ha 8 500
12170 Pfl’prava pfldy pod porostem - chem. celoplosné ha 2 805
16010 Sadba a podsadba do pfipravene’ pfldy - ruénl’ + mech. - jamkové 1000 ks 5 950
16020 Sadba a podsadba do pfipravene’ pfldy - ruénl’ + mech. - stérbinové 1000 ks 2 125
16040 Sadba a podsadba do pfipravene’ pfldy - ruénl’ + mech. - duty ryu“: 1000 ks 2 550
16210 Sadba a podsadba do nepFipravené pfldy - ruénl’ + mech. - jamkové 1000 ks 6 800
16220 Sadba a podsadba do nepFipravené pfldy - ruénl’ + mech. - stérbinové 1000 ks 2 975
16240 Sadba a podsadba do nepFipravené pfldy - ruénl’ + mech. - duty 07?; 1000 ks 3 400
16900 Doplfiovénl’ MZD 1000 ks 12 750
22010 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténa’ 150/3 km 66 300
22030 Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Zévésné 150/3 km 66 300
22120 Oplocenky z nov.mat.-dFevéne’-Pacov 150/3 km 80 750
22210 Rozebl’rénl’ a likvid. oplocenek-dréténé-do 180 cm vé km 8 075
22310 Rozebl’rénl’ a likvid. oplocenek-df’evéné-do 180 cm vé km 8 075
22410 Oplocov. z pouZmateL-dréténé-do 180 cm véetné km 29 750
22710 ZFizovénI’ oplocenek - doplnénl’ ra’hen km 8 930
22720 ZFizovénI’ oplocenek - doplnénl’ vodl’ciho drétu km 8 930
22980 Udriba a opravy oplocenek km 13 180
23010 Kontrolnl’ a srovnévaci plochy-zfizovénl' ks 4 301
23020 Kontrolnl’ a srovnévaci plochy-rozebl’rénl’ ks 1 275
23110 Nétér nebo postFik kultur repelenty-Ietnl’ 1000 ks 632
23120 Nétér nebo postFik kultur repelenty-zimnl’ 1000 ks 632
23150 Ochrana néletfl repelenty-letnl’ ha 3 825
23160 Ochrana néletfl repelenty-zimnl’ ha 3 400
23310 Individuélnl' ochrana - tubusové chréniée 1000 ks 55 250
23330 Individuélnl' ochrana - oplfltky 1000 ks 117 220
23370 Individuélnl' ochrana - oprava 1000 ks 12 750
23380 Individuélnl' ochrana - odstranénl’ a likvidace 1000 ks 850
24010 OZI’nénI’ - ruéné + mech. - v ploskéch 1000 ks 1 284
24020 OZI’nénI’ - ruéné + mech. - v pruzich ha 4 930
24030 OZI’nénI’ - ruéné + mech. - celoplosné ha 6 630
24210 Oélapévénl’ kultur ha 2 975
24410 Chemické ochrana MLP proti buFeni - v ploskéch 1000 ks 1 295
24420 Chemické ochrana MLP proti buFeni - v pruzich ha 2 635
24430 Chemické ochrana MLP proti buFeni - celoplosné ha 2 550
24510 Odstranénl’ skodl'cich dFevin - ruéné + mech. ha 3 485
24530 Odstranénl’ skodl'cich dFevin - chemicky ha 2 975
24540 Odstranénl’ skodl'cich dFevin - kombinované ha 4 845
25010 Klikoroh borovy - chemicke’ oéetFenI’ kultury 1000 ks 808
25020 Klikoroh borovy - vyroba a kladenl’ pastl' spolu s vyménou névnad ks 815
26010 Hlodavci - nétéry kultur repelenty 1000 ks 553
26020 Hlodavci - kladenl' névnad nebo pastl' spolu s vyménou névnad ks 20
31010 ProstFihévky - jehliénate’ i listnate' - ruéné + mech. ha 8 925
31310 ProFeZévky - jehlié. + list. - ruéné + mech ha 6 375
31410 ProFeZévky - jehliénate’ - ruéné + mech. ha 6 375
31510 ProFeZévky - listnaté - ruéné + mech. ha 6 375
31610 Rozélefiovénl’ porostfl km 4 420
32310 pl’stupfiovénl’ porostfl Fezem ha 3 573
32320 pl’stupfiovénl’ porostfl hrézkovénl’m IeZI'ciho dT'I'VI' ha 4 548
32330 pl’stupfiovénl’ porostfl Fezem a hrézkovénl’m ha 5 525
36010 Lapaée na kflrovce - instalace ks 120
43080 Rekonstrukce ostatnl’ ha 29 750
58110 Ruénl’ préce hod 110
58120 Préce s JMP hod 200
58130 Préce s traktorem hod 400
58140 Préce s kFovinoFezem hod 200
58160 Préce se zédovym postfikovaéem hod 125
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností ( část B - ceník SaMa)
1554975,1

217003 firma: KHL- EKO, a.s.
Krasíkov - p ěstební činnost IČ: 26160277
Stříbro ulice: Kochova 1330/4

obec: Chomutov 430 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

CK dřevina typ t řída* obal**
cena 

[Kč/tis.ks]*
**

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 5 185
1255 SM sazenice 5 mm   SAD 6 970
1260 SM sazenice 6 mm   PRK 5 525
1265 SM sazenice 6 mm   SAD 7 440

10250 JD sazenice 5 mm   PRK 4 250
10260 JD sazenice 6 mm   PRK 6 460
11260 JDO sazenice 6 mm   PRK 6 545
11270 JDO sazenice 7 mm   PRK 7 225
18240 DG sazenice 4 mm   PRK 6 120
18250 DG sazenice 5 mm   PRK 6 715
20130 BO semenáčky 3 mm   PRK 1 600
20140 BO semenáčky 4 mm   PRK 2 040
20145 BO semenáčky 4 mm   SAD 5 550
20150 BO semenáčky 5 mm   PRK 2 300
20155 BO semenáčky 5 mm   SAD 6 800
20240 BO sazenice 4 mm   PRK 2 300
20250 BO sazenice 5 mm   PRK 2 720
20255 BO sazenice 5 mm   SAD 7 225
30140 MD semenáčky 4 mm   PRK 3 825
40155 DB semenáčky 5 mm   SAD 2 550
40165 DB semenáčky 6 mm   SAD 7 225
40250 DB sazenice 5 mm   PRK 3 250
40260 DB sazenice 6 mm   PRK 3 715
40380 DB poloodrostky 8   PRK 6 800
50155 BK semenáčky 5 mm   SAD 5 100
50165 BK semenáčky 6 mm   SAD 6 800
50240 BK sazenice 4 mm   PRK 2 550
50250 BK sazenice 5 mm   PRK 4 160
50260 BK sazenice 6 mm   PRK 5 100
50380 BK poloodrostky 8   PRK 6 800
53250 KL sazenice 5 mm   PRK 3 360
53260 KL sazenice 6 mm   PRK 3 780
53380 KL poloodrostky 8   PRK 5 950
57240 JS sazenice 4 mm   PRK 3 825
57250 JS sazenice 5 mm   PRK 3 825
57380 JS poloodrostky 8   PRK 8 500
80260 LP sazenice 6 mm   PRK 6 375
80270 LP sazenice 7 mm   PRK 4 210
80380 LP poloodrostky 8   PRK 6 800
83250 OL sazenice 5 mm   PRK 2 960
83260 OL sazenice 6 mm   PRK 4 250
83380 OL poloodrostky 8   PRK 5 100

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky:
název zakázky:

název LS:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 
80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném 
znění
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností ( část B - ceník SaMa)
1554975,1

217003 firma: KHL- EKO, a.s.
Krasíkov - p ěstební činnost IČ: 26160277
Stříbro ulice: Kochova 1330/4

obec: Chomutov 430 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

Ceny jehličnatého sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

CK dřevina typ t řída* obal**
cena 

[Kč/tis.ks]*
**

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 5 185
1255 SM sazenice 5 mm   SAD 6 970
1260 SM sazenice 6 mm   PRK 5 525
1265 SM sazenice 6 mm   SAD 7 440

10250 JD sazenice 5 mm   PRK 4 250
10260 JD sazenice 6 mm   PRK 6 460
11260 JDO sazenice 6 mm   PRK 6 545
11270 JDO sazenice 7 mm   PRK 7 225
18240 DG sazenice 4 mm   PRK 6 120
18250 DG sazenice 5 mm   PRK 6 715
20130 BO semenáčky 3 mm   PRK 1 600
20140 BO semenáčky 4 mm   PRK 2 040
20145 BO semenáčky 4 mm   SAD 5 550
20150 BO semenáčky 5 mm   PRK 2 300
20155 BO semenáčky 5 mm   SAD 6 800
20240 BO sazenice 4 mm   PRK 2 300
20250 BO sazenice 5 mm   PRK 2 720
20255 BO sazenice 5 mm   SAD 7 225
30140 MD semenáčky 4 mm   PRK 3 825
40155 DB semenáčky 5 mm   SAD 2 550
40165 DB semenáčky 6 mm   SAD 7 225
40250 DB sazenice 5 mm   PRK 3 250
40260 DB sazenice 6 mm   PRK 3 715
40380 DB poloodrostky 8   PRK 6 800
50155 BK semenáčky 5 mm   SAD 5 100
50165 BK semenáčky 6 mm   SAD 6 800
50240 BK sazenice 4 mm   PRK 2 550
50250 BK sazenice 5 mm   PRK 4 160
50260 BK sazenice 6 mm   PRK 5 100
50380 BK poloodrostky 8   PRK 6 800
53250 KL sazenice 5 mm   PRK 3 360
53260 KL sazenice 6 mm   PRK 3 780
53380 KL poloodrostky 8   PRK 5 950
57240 JS sazenice 4 mm   PRK 3 825
57250 JS sazenice 5 mm   PRK 3 825
57380 JS poloodrostky 8   PRK 8 500
80260 LP sazenice 6 mm   PRK 6 375
80270 LP sazenice 7 mm   PRK 4 210
80380 LP poloodrostky 8   PRK 6 800
83250 OL sazenice 5 mm   PRK 2 960
83260 OL sazenice 6 mm   PRK 4 250
83380 OL poloodrostky 8   PRK 5 100

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky:
název zakázky:

název LS:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 
80 cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném 
znění
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Pfiloha 6. P4 - Cenik péstebnich éinnosti (éést B - cenik SaMa)
kéd zakézky: 217003 firma: KHL- EKO, a-S-

nézev zakézky: Krasikov - péstebni éinnost IC: 26160277
nézev Ls: Stfibro ulice: Kochova 1330/4

obec: Chomutov 430 01
Ceny sadebnl’ho materiélu jsou uvedeny se zapoétenl’m nékladfl na dopravu a nékladfl na manipulaci se sadebnl’m materiélem.

Cenyjehliénatého sadebnl’ho materia’lu jsou uvedeny véetné zapoétenl’ nékladfl na oéetfenl’ proti klikorohu

cena
CK dfevina typ tfida“ obal** [Ké/tis.ks]*

SM PRK 51
SM SAD
SM PRK
SM SAD

D PRK
D PRK
DO PRK
DO PRK

DG PRK
DG PRK
BO PRK
BO PRK
BO SAD
BO PRK
BO SAD
BO PRK
BO PRK
BO SAD
MD PRK
DB SAD
DB SAD
DB PRK
DB PRK
DB PRK
BK SAD
BK SAD
BK PRK
BK PRK
BK PRK
BK PRK
KL PRK
KL PRK
KL PRK

PRK
PRK
PRK

LP PRK
LP PRK
LP PRK
OL PRK
OL PRK
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* u semenéékfl a sazenic min. tlouét‘ka koFenového kréku (mm), u poloodrostkCI vyiéka nadzemnl' éésti (tFI'da 8 do
80 cm véetné, tFI’da 9 had 80 cm), min. tlouét’ka kofenového kréku v rozpétl’ dle vyhlééky 29/2004 v platném

** PRK-prostokoFenny; RCK-raéelinocelulozovy kell’mek; SAD-plastovy sadbovaé; OST-jinak specifikovany
*** u semenného materia’lu Gena v [Ké/kg]
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PŘÍLOHA Č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ 

Pro všechny typy oplocenek: 

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí. 

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky: 

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS; 
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem; 

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven; 

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek nejblíže 

středu strany. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky. 

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 
oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky. 

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
Skupina Účel Příklady 

Nosné prvky Nesou funkční prvky 
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry 

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky  příčná ráhna, středové sloupky, drát  
Stabilizační 
prvky 

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky 

 vzpěry 

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 
mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý 
sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 
mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, 
aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera. 

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS 
– při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná 
ráhna pouze SM nebo BO. 
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Pro všechny typy oplocenek: 
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u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí. 

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky: 

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS; 
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem; 

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven; 

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek nejblíže 

středu strany. 

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou 
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky. 

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou 
oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem se 
sloupkem oplocenky. 

Definování konstrukčních prvků oplocenek 
Skupina Účel Příklady 

Nosné prvky Nesou funkční prvky 
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry 

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky  pletivo, ráhna, plotovky  
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky  příčná ráhna, středové sloupky, drát  
Stabilizační 
prvky 

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky 

 vzpěry 

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 
mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 mm, 
ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené velkými oky 
nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý 
sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min. délky 65 
mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, 
aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera. 

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS 
– při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné sloupky a nosná 
ráhna pouze SM nebo BO. 

  

Pfiloha 6. P5 ke Smlouvé o rovc’zdénz’ éstebnich éinnosti 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA (3. P5 KATALOG 13Ro OPL’OCENKY 130UZiVANE PR1 MECHANICKE
OCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTU

Pro véechny typy oplocenek:

VPfiloze é. Z2 — Ostatni informace mohou byt parametry oplocenek zménény nebo upfesnény.
Vpopisu typfi oplocenek jsou rozméry df‘evénych éésti uvédény bez kfiry. Stfedni prfimér je uvédén
u nerozmitnutych tyéi a kfilfi; minimélni éif‘ka u pfif‘ezfi a rozmitnutych tyéi.

Obecné poiadavky na df‘evéné konstrukéni prk:

— dfeViny rodfi SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
— dfiVi bez hniloby; spodni éést sloupkfi V délce o 10 cm Vétéi nei je zahloubeni sloupku musi

byt V pfipadé SM 21 BO opélena na df‘evo nebo odkornéna a penetrovéna Vhodnym
prostfedkem;

— dira pro sloupek bude vyvrténa nebo vybréna ryéem, sloupek musi bjrt nésledné pevné
ukotven;

— spodni strana vzpér bude ukotvena V zemi tak, aby nemohlo dojit k jejimu posunu;
— na krétkych stranéch (5 nebo 6 poli) oplocenek se sloupky bude zavétrovén sloupek nejbliie

stf‘edu strany.

ebiky pouiité na konstrukce jsou o 100% deléi nei prfimér pfitloukaného materiélu, hfebiky budou
dotluéeny, vyénivajici konce hfebikfi zahnuty k df‘eVéné éésti oplocenky.

Souéésti stab oplocenky do 100 m délky plotu je zbudovéni jednoho oboustranného iebf‘iku (tvar
pismene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu Vétéi nei 100 m je souéésti stavby zbudovéni dvou
oboustrannych iebfikfi nebo dvou branek V protilehlych rozich oplocenky. Stojné dily iebf‘ikfi
odpovidaji parametrfim sloupkfi, pfiéky dle parametrfi vzpér oplocenky. Zebfik je spojen hfebikem se
sloupkem oplocenky.

Definovéni konstrukénich u rvk1°1 o u locenek
Sku n ina Uéel Pf'iklad
Nosné prk Nesou funkéni prk kuly, nosna rahna, nosne sloupky, nosne

vzpery
Funkéni prk Plni Vlastni fiéel oplocenky pletivo, réhna, plotovky
Zpevfiujici prk ZpeVfiuji funkéni prvky pfiéné réhna, stfedové sloupky, drét
Stabilizaéni Zajiét’uji stabilitu konstrukce V
prk oplocenky vzpery

Oplocenky dréténé: Lesnické pletivo (neni—li u konkrétniho typu nebo V Pffloze é. Z2 — Ostatni
informace uvedeno jinak, min. 1X pozink - 60 g/m2, spojeni drétfi uzliky, min. prfimér vodicich drétfi 2
mm, ostatnich drétfi min. 1,6 mm u oplocenek léky 150—160 cm a min. prfimér vodicich drétfi 2,2 mm,
ostatnich drétfi 1,8 mm 11 oplocenek vyééich) se napiné na vnéjéi stranu sloupkfi, otoéené velkymi oky
nahoru, smérem k zemi se oka zmenéuji a houstnou. Pletivo bude pfibito min. 4 hfebiky na kaidy
sloupek u pletiva do 180 cm vyéky, nad 180 cm min. 5 hfebiky. ebiky k napnuti pletiva min. délky 65
mm budou zahnuty V horni éésti nahoru, u zemé dolfi. Nerovnosti terénu budou pfedem srovnény tak,
aby mezi terénem a spodnim okrajem pletiva nebyla iédné mezera.

Oplocenky df‘evéné: K Vyrobé poli lze pouiit pouze df‘evo jehliénaté nebo z mékkych listnééfi (TP,OS
— pfi pouiiti téchto dfeVin se zvyéuje poiadovany minimélni prfimér o 1 cm), na nosné sloupky a nosné
réhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná   

Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.   
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.  
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)  
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200) 

funkční pletivo 
150, 

(160,180) cm 
- - - - 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140 
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Drátěná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná   

Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm.   
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.  
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve výšce 
180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)  
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200) 

funkční pletivo 
150, 

(160,180) cm 
- - - - 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140 

 

Dréténé 150/3

Zvéf': srnéi, V§I§ka (cm): 150 (160, 180), Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickfr popis:
Pletivo upevnéno na kfilech zapuéténych silnéjéim koncem do zemé 40 cm.
Kaidy tf‘eti kfil zavétrovén (z vnitfni strany) ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.
(Pozn.: v pfipadé vyéky 180 cm je pfipustné pouiit pletivo 160 cm s umisténim horniho réhna ve vyéce
180 cm; V tomto pfipadé musi bjrt pletivo ve stf‘edu pole pfivézéno k réhnu drétem)

Konstrukéni prvky:

Stfedni ' . . va v M1n. SlI‘ka Mm. tloust’kaprumer
cm cm cm

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017do 31.12 . 2021

[cm]
nosné kfily tyéovina 9-13 - — 220 (190, 200)

V , . 150, _ _ _ _funkcm pletlvo (160,180) cm

stabilizaéni vzpéry tyéovina 7-10 - — 140

W!) cm

in.—

E
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Drátěná vysoká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 
 
Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem. 
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250) 
funkční pletivo 200 cm - - - - 
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210 

funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400 
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Drátěná vysoká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 
 
Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl zavětrován 
(z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem. 
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   Střední průměr   Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250) 
funkční pletivo 200 cm - - - - 
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210 

funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400 

Dréténé vysoké 220/4

.- '
._.- w- ‘- . .' ' a:-

._ Il _' ,__ in". -._.-- .-. .: """"‘".‘ - 3;". _-,- > Jr. nag—«c v “fig! .5»
' 41:. - : {IL-421'." Z: 'r'éedH-{EI-t' .

L.-

v ,.
“A:

Zvéf': vysoké, srnéi, Viéka (cm): 220 (200), Délka poli (cm): 400, Druh: dréténé

Technickfr popis:
Pletivo upevnéno na kfilech zapuéténych silnéjéim koncem do zemé 60 cm. Kaidy tfeti kfil zavétrovén
(z vnitfni strany) ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°. Dolni okraj pletiva je uprostfed pole pfichycen k terénu
kolikem (pfipadné kolikem s hf'ebikem).
Cca 20 cm nad hornim okrajem pletiva umisténo réhno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech
pfivézéno drétem.
Pfi viréce 200 cm pouiity kfily délky 250 cm zapuétény 50 cm do zemé, horni réhno neni pouiito.

Konstrukéni prvky:

[cm]
osné ' 280 (250)

(mi letivo 200 cm -
ilizaéni ry ' 210
(mi orni réhno ' 400
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Polozávěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200) 
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 
funkční pletivo  150 (160) cm   - - - 
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Polozávěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším koncem 
do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky:  

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200) 
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 
funkční pletivo  150 (160) cm   - - - 

 

Polozévésné 150/3

- m .‘.«‘.'.- ..3 _ a...
.-|_. § ."

Zvéf': srnéi, V§I§ka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickfr popis:
Pro upevnéni pletiva pouiity kfily V kombinaci s nosnymi vzpérami, kfily zapuétény silnéjéim koncem
do zemé 40 cm. Spodni okraj pletiva je pod nosnjzmi vzpérami pevné pfichycen k terénu kolikem
(pfipadné kolikem s hfebikem).

Konstrukéni prvky:

Skupina prvkfi Prvek Material StEedrvn Min. éifka Min. tlouét’ka Délkaprumer .
cm cm cm [cm]

nosné kfily tyéovina 9—13 - - 190 (200)
nosné vzpéry tyéovina 7—10 - - 230
funkéni pletivo 150 (160) cm - - —

Ell] ,

T
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Závěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém 
poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   Střední průměr  Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 
funkční pletivo  150(160)cm - - - - 
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Závěsná 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v každém 
poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem). 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   Střední průměr  Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 
funkční pletivo  150(160)cm - - - - 

 

Zévésné 150/3

Zvéf': srnéi, V§I§ka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickfr popis:
StaVba bez kfilfi, pletivo nesou vzpéry, V lomovych bodech trojnoika; spodni okraj pletiva je V kaidém
poli ve dvou mistech pevné pfichycen k terénu kolikem (pfipadné kolikem s hfebikem).

Konstrukéni prvky:

nosné vzpéry tyéovina 7-10 -
funkéni pletivo 150(160)cm - -

MEI

[5-
6-

cm

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021
Strénka 58 z 79



 

 Stránka 59 z 79 
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 

 
 

Horská drátěná 220/3,5 

 

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
půlená 

 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  12-15 - 280 

funkční pletivo 200 cm výška 
Viz popis 

dole 
- - 

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210 

funkční 
horní 
ráhno 

Tyčovina půlená 10 8 350 

 
Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm 
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Horská drátěná 220/3,5 

 

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis: 

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
půlená 

 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  12-15 - 280 

funkční pletivo 200 cm výška 
Viz popis 

dole 
- - 

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210 

funkční 
horní 
ráhno 

Tyčovina půlená 10 8 350 

 
Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm 

 

 

 

 

 

 

Horské dréténé 220/3,5

Zvéf': vysoké, Viréka (cm): 220, Délka poli (cm): 350, Druh: dréténé

Technickfr popis:

Pletivo je upevnéno na kfilech, které jsou zapuétény silnéjéim koncem do zemé 50 cm. Kaidy rohovjl
a tf‘eti kfil zavétrovén vzpérou z vnitf‘ni strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°. Cca 20 cm nad hornim
okrajem pletiva je Vkaidém poli umisténo réhno, ke kterému je pletivo ve dvou mistech pfivézéno
drétem 0 prfiméru 2,5 mm. Dolni okraj pletiva je uprostfed pole z vnitfni strany pfichycen kolikem
(pfipadné kolikem s hfebikem) pevné k terénu.

Konstrukéni prvky:

Skupolna Prvek Materiél StEedrvn Mm' §1rka Délkaprvku prumer pulena
cm cm [cm]

nosné kfily Tyéovina 12—15 - 280

funkéni pletivo 200 cm vyéka VIZ popls - -dole
stabilizaéni vzpéry Tyéovina 9-12 - 210

V , horni V . o ,funkcm réhno Tycovma pulena 10 8 350

Pletivo: v57§ka pletiva 200 cm, poéet vodorovnjlch drétfi 25 ks, rozteé svislych drétfi 15 cm, okrajové
dréty maji prfimér 2,5 mm, vnitfni dréty maji prfimér 2 mm, povrchové fiprava je 3XZn, tj. minimélné
210 g/m2, vyéka 0k 0d zeméje 16 X 5 cm, 3 X 10 cm, 2 X 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3 

 

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je 
zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna 
vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 
k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna 
a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 
ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   Střední průměr  
Min. šířka 

půlená 
 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  13 - 250 
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - - 

stabilizační 
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190 

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180 
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350 
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3 

 

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis: 
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl je 
zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je umístěna 
vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je připevněno 
k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní části odkorněna 
a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno 
ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   Střední průměr  
Min. šířka 

půlená 
 Délka 

       cm cm [cm] 

nosné kůly Tyčovina  13 - 250 
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - - 

stabilizační 
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190 

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180 
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350 
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.

Dréténé s horskou vzpérou 200/3

Zvéf': jeleni, danéi, srnéi, V$I§ka (cm): 200, Délka poli (cm): 300, Druh: dréténé

Technickfr popis:
Pletivo upevnéno na kfilech, které jsou zapuétény silnéjéim koncem d0 zemé 50 cm. Kaidy nosny kfil je
zavétrovén (z vnitf'ni i vnéjéi strany) ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°. Ve stfedu kaidého pole je umisténa
vzpéra, které podpiré prvni réhno, které je umisténo vhornim okraji pletiva, pletivo je pfipevnéno
k réhnu na étyfech mistech hfebiky. Vzpéra je zapuéténa min. 20 cm do zemé, V dolni éésti odkornéna
a naimpregnovéna dehtovym nétérem éi opélena do vyéky 20 cm nad terén. Druhé réhno je pfipevnéno
ke sloupkfim cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukéni prvky:

cm [cm]
osné yéovina 13 250

(mi letivo 160 cm léka Viz popis dole —
ry yéovina 9-12 190

vzpéra yéovina 8 - 180
(mi orni a spodni réhno yéovina pfilené 10 8 350

Pletivo: viréka pletiva 160 cm, poéet vodorovnych drétfi 19 ks, rozteé svislych drétfi 15 cm, okrajové
dréty maji prfimér 2,8 mm, vnitfni dréty maji prfimér 2 mm, vzdélenost sousednich vodorovnych
drétfi 0d zemé a2 do vyéky 50 cm max. 5 cm.

i/ 550cm I
I
% l. 320m 1 125m

ilizaéni
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Koliba 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek  Materiál  
Střední 
průměr  

Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2,5 160 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 250 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140 
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Koliba 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek  Materiál  
Střední 
průměr  

Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2,5 160 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 250 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140 

 

Koliba 150/3

Zvéf': srnéi, V§I§ka (cm): 150, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technickfr popis:
StaVba bez kfilu z dilfi, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran)
ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

Skupina prvkfi Prvek Materiél StEedrvu Min. éifka MmV' Délkaprumer tloust’ka
cm cm cm [cm]

, pfifezy _nosne sloupky (krajiny) 6 2,5 160

V , , pfifezy _funkcm rahna (krajiny) 6 2 300

V ., , V,V , , pfifezy _zpevnuJ1c1 prlcna rahna (krajiny) 6 2 250

stabilizaéni vzpéry tyéovina 7-9 — - 140
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Koliba vysoká  220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230 
funkční ráhna přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

zpevňující 
příčná 
ráhna   

přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Koliba vysoká  220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod úhlem 
45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230 
funkční ráhna přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

zpevňující 
příčná 
ráhna   

přířezy (krajiny)  - 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

Koliba vysoké 220/3

Zvéf': vysoké, srnéi, Viéka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technickfr popis:
StaVba bez kfilfi, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran) ve vyéce 2/3 pod fihlem
45°-

Konstrukéni prvky:

Skupina prvkfi Prvek Material StEedIvll Min. éifka Min. tlouét’kaprumer
m c cm [cm]

nosné sloupky pfii‘ezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkéni réhna pfifezy (krajiny) - 6 2 300

zpevfiujici $31: pfifezy (krajiny) - 6 2 300
stabilizaéni vzpéry tyéovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm. 
 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné 
nosná 
ráhna  

tyčovina - 6 2 340 

nosné sloupky přířezy (krajiny)  - 6 2,5 160 

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100 
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300 
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110 
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Pacov 150/3 

 

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací segment 
délky 100 cm. 
 

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné 
nosná 
ráhna  

tyčovina - 6 2 340 

nosné sloupky přířezy (krajiny)  - 6 2,5 160 

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100 
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300 
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110 

 

Pacov 150/3
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Zvéf': srnéi, V§I§ka (cm): 150 (180), Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné
Technickfr popis:
StaVba bez kfilu, stabilizace zavétrovénim vzpérami (kaidy spoj z obou stran) ve vyéce 1/2 pod fihlem
45°. Mezi plotovkami maximélni mezera 10 cm. Vyéka 180 cm: — pfidat tfeti réhno (max. mezera 25
cm), sloupky délka 190 cm. Pfi spojovéni dilcfi oplocenky bude z opaéné strany nei tyéky a nosné
sloupky na nosné réhna na kraji dilce s Vétéi rozteéi nosnych réhen svisle pfipevnén spojovaci segment
délky 100 cm.

Konstrukéni prvky:

osné

osné
éni
éni
ilizaéni

osna tyéovina

loupky pfii‘ezy (krajiny)
lotovky pfifezy (krajiny)

pfifezy (krajiny)
ry tyéovina
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Horská široká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400 
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270 
zpevňující střed.sloupek  Přířezy (krajiny) - 7 2 220 
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Horská široká 220/4 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 

Konstrukční prvky: 

Skupina 
prvků   

Prvek  Materiál   
Střední 
průměr  

 Min. šířka 
 Min. 
tloušťka 

 Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400 
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270 
zpevňující střed.sloupek  Přířezy (krajiny) - 7 2 220 
stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

Horské éiroké 220/4

Zvéf': vysoké, srnéi, Viéka (cm): 220, Délka poli (cm): 400, Druh: dfevéné

Technickfr popis:
Pole vyrébéna V lese natloukénim na kfily zapuéténé do zemé 60 cm. Kaidy druhy kfil zavétrovén
stfidavé z vnitfni a vnéjéi strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

osné tyéoviny
éni Pfifezy (krajiny)
ujici fiéné réhna Pfif'ezy (krajiny)
ujici sloupek Pfif'ezy (krajiny)

ilizaéni tyéovina
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Horská úzká 220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál  Střední průměr  Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 
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Horská úzká 220/3 

 

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis: 
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý druhý 
kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
 
Konstrukční prvky: 

Skupina prvků  Prvek  Materiál  Střední průměr  Min. šířka  Min. tloušťka  Délka 

       cm cm cm [cm] 

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280 

funkční ráhna 
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

zpevňující příčná ráhna  
přířezy 

(krajiny) 
- 6 2 300 

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210 

 

Horské fizké 220/3

Zvéf': vysoké, srnéi, Viéka (cm): 220, Délka poli (cm): 300, Druh: dfevéné

Technickfr popis:
Pole vyrébéna V lese natloukénim na kfily zapuéténé silnéjéim koncem do zemé 60 cm. Kaidy druhy
k1°11 zavétrovén stfidavé z vnitfni a vnéjéi strany ve vyéce 2/3 pod fihlem 45°.

Konstrukéni prvky:

-Skupina prvkfi ‘_Materiél Stfedni prfimér Min. éifka‘ Min. tlouét’ka
cm cm cm [cm]

nosné kfily tyéoviny 9—13 — - 280
V , , pf'if'ezy _funkcm rahna (krajiny) 6 2 300

V ., , V,V , , pf'if'ezy _zpevnuJ1c1 prlcna rahna (krajiny) 6 2 300

stabilizaéni vzpéry tyéovina 8—10 — - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. V tabulce jsou 
uvedeny základní podvýkony PČ  a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů Lesní správa může 
pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným 
číslem než 1. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) 
budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu. 
 

CK 
(agre- 
gace) 

Název (agregace) 

Ceno- 
tvorná 
jednot-

ka 

Výko
-ny 

(pro- 
jekt) 

Název (projekt) 

Ceno- 
tvorná 
jednot-

ka 

11010 
Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého m3 11011 

Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého m3 

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 

11110 
Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. 
- jehl.+list. m3 11111 

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehl.+list. m3 

      11141 
Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list. m3 

11120 
Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. 
- jehličnatého m3 11121 

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého m3 

      11151 
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl. m3 

11130 
Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. 
- listnatého m3 11131 

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého m3 

      11161 
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list. m3 

11170 
Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu m3 11171 

Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu m3 

11210 
Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. m3 11211 

Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. m3 

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 

11320 
Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 

11330 
Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. m3 11331 

Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. m3 

11340 
Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. m3 11341 

Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. m3 

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3 
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha 

12010 
Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
ploškách 1000 ks 12011 

Příprava půdy na holině - ručně v 
ploškách 1000 ks 

      12031 
Příprava půdy na holině - mechanizovaně 
v ploškách 1000 ks 

12020 
Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v pruzích ha 

      12041 
Příprava půdy na holině - mechanizovaně 
v pruzích ha 

12050 
Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně ha 12051 

Příprava půdy na holině - mechanizovaně 
celoplošně ha 

12060 
Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích ha 12061 

Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích ha 

12070 
Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně ha 12071 

Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně ha 

      12081 
Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně ha 

12110 
Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách 1000 ks 12111 

Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách 1000 ks 
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ. V tabulce jsou 
uvedeny základní podvýkony PČ  a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů Lesní správa může 
pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě kódu s jiným 
číslem než 1. Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) 
budou použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu. 
 

CK 
(agre- 
gace) 

Název (agregace) 

Ceno- 
tvorná 
jednot-

ka 

Výko
-ny 

(pro- 
jekt) 

Název (projekt) 

Ceno- 
tvorná 
jednot-

ka 

11010 
Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého m3 11011 

Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého m3 

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 

11110 
Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. 
- jehl.+list. m3 11111 

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehl.+list. m3 

      11141 
Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list. m3 

11120 
Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. 
- jehličnatého m3 11121 

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého m3 

      11151 
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl. m3 

11130 
Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. 
- listnatého m3 11131 

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého m3 

      11161 
Úklid klestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list. m3 

11170 
Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu m3 11171 

Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu m3 

11210 
Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. m3 11211 

Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat. m3 

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 

11320 
Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 

11330 
Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. m3 11331 

Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp. m3 

11340 
Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. m3 11341 

Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št. m3 

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3 
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha 

12010 
Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
ploškách 1000 ks 12011 

Příprava půdy na holině - ručně v 
ploškách 1000 ks 

      12031 
Příprava půdy na holině - mechanizovaně 
v ploškách 1000 ks 

12020 
Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně v pruzích ha 

      12041 
Příprava půdy na holině - mechanizovaně 
v pruzích ha 

12050 
Příprava půdy na holině - mech. 
celoplošně ha 12051 

Příprava půdy na holině - mechanizovaně 
celoplošně ha 

12060 
Příprava půdy na holině - chem. v 
pruzích ha 12061 

Příprava půdy na holině - chemicky v 
pruzích ha 

12070 
Příprava půdy na holině - chem. 
celoplošně ha 12071 

Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně ha 

      12081 
Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně ha 

12110 
Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v ploškách 1000 ks 12111 

Příprava půdy pod porostem-ručně v 
ploškách 1000 ks 

Prv'iloha 6. P6 ke Smlouvé o o rovc’ldénz’ éstebnich éinnosh’ od 1. 1. 2017

PRiLOHA 0. P6 RADIC VYKONI°J PESTEBNiCH CINNOSTi
Vprojektech a pfi vykazovénivskuteénosti budou pouiity neagregované Vykony PC. Vtabulce jsou
uvedeny zékladni podVykony PC a jejich rozdéleni dle agregovanych cenovych kédfi Lesni spréva mfiie
pro potfebu vykazovéni Vyroby a V projektech pouiit i nadstavbovy Vykon na pétém misté k6du s jinym
éislem nei 1. Agregované cenové kody vysoutéiené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby)
budou pouiity pro kalkulaci nékladfi, které budou vykézény V jednotkéch "Ké" na Vykonech s
pi‘edposlednim éislem 9 (XXX9X) jako ostatni préce pfislusné ke konkrétnimu Vykonu.

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017d0 31. 12. 2021

Ceno- Ceno-
Nézev (agregace) £73.53: Nézev (projekt) £7333:

ka ka
Uklid a péleni klestu - jehliénatého + Uklid a péleni klestu - jehliénatého +

11010 listnatého m3 11011 listnatého m3
11020 Uklid a péleni klestu - jehliénatého m3 11021 Uklid a péleni klestu - jehliénatého m3
11030 Uklid a péleni klestu - listnatého m3 11031 Uklid a péleni klestu - listnatého m3

Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. Uklid klestu (bez péleni) — ruéné -
11110 -jeh1.+1ist. m3 11111 jehl.+list. m3

Uklid klestu (bez péleni) — mechan-
11141 jehl.+list. m3

Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. Uklid klestu (bez péleni) — ruéné -
11120 - jehliénatého m3 11121 jehliénatého m3

Uklid klestu (bez péleni) —
11151 mechanizované - jehl. m3

Uklid klestu (bez péleni) - ruéné i mech. Uklid klestu (bez péleni) — ruéné -
11130 - listnatého m3 11131 listnatého m3

Uklid klestu (bez péleni) —
11161 mechanizované - list. m3

Uklid klestu (bez péleni) ruéné po Uklid klestu (bez péleni) ruéné p0
11170 mech.VyVéieni klestu m3 11171 mech.VyVéieni klestu m3

Péleni sneseného klestu - jehlién. + Péleni sneseného klestu — jehlién. +
11210 listnat. m3 11211 listnat. m3
11220 Péleni sneseného klestu - jehliénatého m3 11221 Péleni sneseného klestu — jehliénatého m3
11230 Péleni sneseného klestu - listnatého m3 11231 Péleni sneseného klestu — listnatého m3
11310 Stépkovéni klestu — s rozmeténim étépky m3 11311 Stépkovéni klestu - s rozmeténim stépky m3

Stépkovéni klestu - bez rozmeténi
11320 étépky m3 11321 Stépkovéni klestu - bez rozmeténi stépky m3

Stép. klestu sneseného do hromad - s Stép. klestu sneseného d0 hromad — s
11330 rozmet. étép. m3 11331 rozmet. étép. m3

Stép. klestu sneseného do hromad - bez Stép. klestu sneseného d0 hromad — bez
11340 rozmet. st. m3 11341 rozmet. st. m3
11410 Drceni klestu m3 11411 Drceni klestu m3
11580 Vyklizovéni ploch p0 téibé jinak m3 11581 Vyklizovéni ploch po téibé jinak m3
11610 Doéiét’ovéni ploch p0 téibé ha 11611 Doéiét’ovéni ploch p0 téibé ha

Pfiprava pfidy na holiné - rué + mech. V Pfiprava pfidy na holiné — ruéné V
12010 ploskéch 1000 ks 12011 ploskéch 1000 ks

Pfiprava pfidy na holiné — mechanizované
12031 V ploskéch 1000 ks

Pfiprava pfidy na holiné - rué + mech. V
12020 pruzich ha 12021 Pfiprava pfidy na holiné — ruéné V pruzich ha

Pfiprava pfidy na holiné — mechanizované
12041 V pruzich ha

Pfiprava pfidy na holiné - mech. Pfiprava pfidy na holiné — mechanizované
12050 celoploéné ha 12051 celoploéné ha

Pfiprava pfidy na holiné - chem. V Pfiprava pfidy na holiné — chemicky V
12060 pruzich ha 12061 pruzich ha

Pfiprava pfidy na holiné - chem. Pfiprava pfidy na holiné — chemicky
12070 celoploéné ha 12071 celoploéné ha

Pfiprava pfidy na holiné — chemicky
12081 celoploéné ha

Pfiprava pfidy pod porostem — rué + Pfiprava pfidy pod porostem-ruéné V
12110 mech. V ploskéch 1000 ks 12111 ploskéch 1000 ks
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      12131 
Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách 1000 ks 

12120 
Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích ha 12121 

Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích ha 

      12141 
Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích ha 

12150 
Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně ha 12151 

Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně ha 

12160 
Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích ha 12161 

Příprava půdy pod porostem-chemicky v 
pruzích ha 

12170 
Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně ha 12171 

Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně ha 

      12181 
Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně ha 

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 
Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi km 

14010 
Síje a podsíje do připravené půdy - 
bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha 

      14211 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
bodově ha 

      15011 
První podsíje do připravené půdy - 
bodově ha 

      15211 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
bodově ha 

14020 
Síje a podsíje do připravené půdy - v 
ploškách ha 14021 

První síje do připravené půdy - v 
ploškách ha 

      14221 
Opakovaná síje do připravené půdy - v 
ploškách ha 

      15021 
První podsíje do připravené půdy - v 
ploškách ha 

      15221 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
v ploškách ha 

14030 
Síje a podsíje do připravené půdy - v 
pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - v řádcích ha 

      14041 První síje do připravené půdy - v pruzích ha 

      14231 
Opakovaná síje do připravené půdy - v 
řádcích ha 

      14241 
Opakovaná síje do připravené půdy - v 
pruzích ha 

      15031 
První podsíje do připravené půdy - v 
řádcích ha 

      15041 
První podsíje do připravené půdy - v 
pruzích ha 

      15231 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
v řádcích ha 

      15241 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
v pruzích ha 

14050 
Síje a podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 14051 

První síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      14251 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15051 
První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15251 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 
První síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      14281 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15081 
První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15281 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

14110 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy - bodově ha 

      14311 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
bodově ha 
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      12131 
Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách 1000 ks 

12120 
Příprava půdy pod porostem - ruč + 
mech. v pruzích ha 12121 

Příprava půdy pod porostem-ručně v 
pruzích ha 

      12141 
Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích ha 

12150 
Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně ha 12151 

Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně ha 

12160 
Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích ha 12161 

Příprava půdy pod porostem-chemicky v 
pruzích ha 

12170 
Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně ha 12171 

Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně ha 

      12181 
Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně ha 

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 
Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi km 

14010 
Síje a podsíje do připravené půdy - 
bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha 

      14211 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
bodově ha 

      15011 
První podsíje do připravené půdy - 
bodově ha 

      15211 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
bodově ha 

14020 
Síje a podsíje do připravené půdy - v 
ploškách ha 14021 

První síje do připravené půdy - v 
ploškách ha 

      14221 
Opakovaná síje do připravené půdy - v 
ploškách ha 

      15021 
První podsíje do připravené půdy - v 
ploškách ha 

      15221 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
v ploškách ha 

14030 
Síje a podsíje do připravené půdy - v 
pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy - v řádcích ha 

      14041 První síje do připravené půdy - v pruzích ha 

      14231 
Opakovaná síje do připravené půdy - v 
řádcích ha 

      14241 
Opakovaná síje do připravené půdy - v 
pruzích ha 

      15031 
První podsíje do připravené půdy - v 
řádcích ha 

      15041 
První podsíje do připravené půdy - v 
pruzích ha 

      15231 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
v řádcích ha 

      15241 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
v pruzích ha 

14050 
Síje a podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 14051 

První síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      14251 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15051 
První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15251 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 
První síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      14281 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15081 
První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15281 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

14110 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy - bodově ha 

      14311 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
bodově ha 

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Pfiprava pfidy pod porostem-
12131 mechanizov. V ploékéch 1000 ks

Pfiprava pfidy pod porostem — rué + Pfiprava pfidy pod porostem-ruéné V
12120 mech. V pruzich ha 12121 pruzich ha

Pfiprava pfidy pod porostem-
12141 mechanizované V pruzich ha

Pfiprava pfidy pod porostem — mech. Pfiprava pfidy pod porostem -
12150 celoploéné ha 12151 mechanizované celoploéné ha

Pfiprava pfidy pod porostem — chem. V Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky V
12160 pruzich ha 12161 pruzich ha

Pfiprava pfidy pod porostem — chem. Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky
12170 celoploéné ha 12171 celoploéné ha

Pfiprava pfidy pod porostem-chemicky
12181 celoploéné ha

Pfiprava pfidy pro zalesfiovéni
12510 Pfiprava pfidy pro zales. melioracemi km 12511 melioracemi km

Sije a podsije do pfipravené pfidy —
14010 bodové ha 14011 Prvni sije d0 pfipravené pfidy — bodové ha

Opakované sije do pfipravené pfidy -
14211 bodové ha

Prvni podsije do pfipravené pfidy -
15011 bodové ha

Opakované podsije do pfipravené p1°1dy —
15211 bodové ha

Sije a podsije do pfipravené pfidy — V Prvni sije d0 pfipravené pfidy — V
14020 ploékéch ha 14021 ploékéch ha

Opakované sije do pfipravené pfidy - V
14221 ploékéch ha

Prvni podsije do pfipravené pfidy - V
15021 ploékéch ha

Opakované podsije do pfipravené p1°1dy —
15221 V ploékéch ha

Sije a podsije do pfipravené pfidy — V
14030 pruzich ha 14031 Prvni sije d0 pfipravené pfidy — V fédcich ha

14041 Prvni sije d0 pfipravené pfidy — V pruzich ha
Opakované sije do pfipravené pfidy - V

14231 fédcich ha
Opakované sije do pfipravené pfidy - V

14241 pruzich ha
Prvni podsije do pfipravené pfidy - V

15031 fédcich ha
Prvni podsije do pfipravené pfidy - V

15041 pruzich ha
Opakované podsije do pfipravené p1°1dy —

15231 V fédcich ha
Opakované podsije do pfipravené p1°1dy —

15241 V pruzich ha
Sije a podsije do pfipravené pfidy — Prvni sije d0 pfipravené pfidy —

14050 celoploéné ha 14051 celoploéné ha
Opakované sije do pfipravené pfidy -

14251 celoploéné ha
Prvni podsije do pfipravené pfidy -

15051 celoploéné ha
Opakované podsije do pfipravené p1°1dy —

15251 celoploéné ha
Prvni sije d0 pfipravené pfidy —

14080 Sije a podsije do pfipravené pfidy — jinak ha 14081 celoploéné ha
Opakované sije do pfipravené pfidy -

14281 celoploéné ha
Prvni podsije do pfipravené pfidy -

15081 celoploéné ha
Opakované podsije do pfipravené p1°1dy —

15281 celoploéné ha
Sije a podsije do nepf‘ipravené p1°1dy —

14110 bodové ha 14111 Prvni sije d0 nepfipravené pfidy - bodové ha
Opakované sije do nepfipravené pfidy -

14311 bodové ha
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      15111 
První podsíje do nepřipravené půdy - 
bodově ha 

      15311 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- bodově ha 

14120 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 14121 

První síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 

      14321 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 

      15121 
První podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 

      15321 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- v plošk. ha 

14130 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 14131 

První síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích ha 

      14141 
První síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 

      14331 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích ha 

      14341 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 

      15131 
První podsíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích ha 

      15141 
První podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 

      15331 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- v řádcích ha 

      15341 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- v pruzích ha 

14150 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 14151 

První síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 

      14351 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 

      15151 
První podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 

      15351 
Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně ha 

14180 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
jinak ha 14181 

První síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      14381 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15181 
První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15381 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

16010 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková 1000 ks 16011 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
jamková 1000 ks 

      16111 
První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková 1000 ks 

      16411 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      16511 
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks 

      17011 
První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17111 
První podsadba do připr.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

      17411 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17511 
Opak. podsadba do připr.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

16020 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16021 

První sadba do připravené půdy - ruční- 
štěrbinov 1000 ks 

      16121 
První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová 1000 ks 

      16421 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      16521 
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová 1000 ks 
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      15111 
První podsíje do nepřipravené půdy - 
bodově ha 

      15311 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- bodově ha 

14120 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 14121 

První síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 

      14321 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 

      15121 
První podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách ha 

      15321 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- v plošk. ha 

14130 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 14131 

První síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích ha 

      14141 
První síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 

      14331 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v 
řádcích ha 

      14341 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 

      15131 
První podsíje do nepřipravené půdy - v 
řádcích ha 

      15141 
První podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích ha 

      15331 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- v řádcích ha 

      15341 
Opakovaná podsíje do nepřipravené půdy 
- v pruzích ha 

14150 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 14151 

První síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 

      14351 
Opakovaná síje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 

      15151 
První podsíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně ha 

      15351 
Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně ha 

14180 
Síje a podsíje do nepřipravené půdy - 
jinak ha 14181 

První síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      14381 
Opakovaná síje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15181 
První podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

      15381 
Opakovaná podsíje do připravené půdy - 
celoplošně ha 

16010 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková 1000 ks 16011 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
jamková 1000 ks 

      16111 
První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková 1000 ks 

      16411 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      16511 
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks 

      17011 
První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17111 
První podsadba do připr.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

      17411 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17511 
Opak. podsadba do připr.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

16020 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16021 

První sadba do připravené půdy - ruční- 
štěrbinov 1000 ks 

      16121 
První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová 1000 ks 

      16421 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      16521 
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová 1000 ks 

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Prvni podsije d0 nepfipravené pfidy -
15111 bodové ha

Opakované podsije d0 nepf‘ipravené pfidy
15311 - bodové ha

Sije a podsije do nepf‘ipravené p1°1dy — V Prvni sije do nepf‘ipravené pfidy - V
14120 ploskéch ha 14121 ploskéch ha

Opakované sije do nepfipravené pfidy - V
14321 ploskéch ha

Prvni podsije d0 nepfipravené pfidy - V
15121 ploékéch ha

Opakované podsije d0 nepf‘ipravené pfidy
15321 - V ploék. ha

Sije a podsije do nepf‘ipravené p1°1dy — V Prvni sije do nepf‘ipravené pfidy - V
14130 pruzich ha 14131 fédcich ha

Prvni sije do nepfipravené pfidy - V
14141 pruzich ha

Opakované sije do nepfipravené pfidy - V
14331 fédcich ha

Opakované sije do nepfipravené pfidy - V
14341 pruzich ha

Prvni podsije d0 nepfipravené pfidy - V
15131 fédcich ha

Prvni podsije d0 nepfipravené pfidy - V
15141 pruzich ha

Opakované podsije d0 nepf‘ipravené pfidy
15331 - V fédcich ha

Opakované podsije d0 nepf‘ipravené pfidy
15341 - V pruzich ha

Sije a podsije do nepf‘ipravené p1°1dy — Prvni sije do nepfipravené pfidy -
14150 celoploéné ha 14151 celoploéné ha

Opakované sije do nepfipravené pfidy -
14351 celoploéné ha

Prvni podsije d0 nepfipravené pfidy -
15151 celoploéné ha

Opakované podsije d0 nepf‘ipravené
15351 pfidy- celoploéné ha

Sije a podsije do nepf‘ipravené p1°1dy — Prvni sije do pfipravené pfidy —
14180 jinak ha 14181 celoploéné ha

Opakované sije do pfipravené pfidy -
14381 celoploéné ha

Prvni podsije d0 pfipravené pfidy -
15181 celoploéné ha

Opakované podsije d0 pfipravené p1°1dy —
15381 celoploéné ha

Sadba a podsadba d0 pfipravené p1°1dy — Prvni sadba d0 pfipravené pfidy - ruéni -
16010 ruéni + mech. - jamkové 1000 ks 16011 jamkové 1000 ks

Prvni sadba d0 pfipr.p1°1dy-
16111 mechanizované-jamkové 1000 ks

Opakované sadba d0 pfiprav.p1°1dy—ruéni—
16411 jamkové 1000 ks

Opakované sadba d0 pfipr.p1°1dy-
16511 mechan.-jamk0vé 1000 ks

Prvni podsadba d0 pfipr.p1°1dy-ruéni—
17011 jamkové 1000 ks

Prvni podsadba d0 pfipr.p1°1dy-mechan.—
17111 jamkové 1000 ks

Opak. podsadba do pfipr.pfidy—ruéni—
17411 jamkové 1000 ks

Opak. podsadba do pfipr.pfidy—mechan.—
17511 jamkové 1000 ks

Sadba a podsadba d0 pfipravené p1°1dy — Prvni sadba d0 pfipravené pfidy - ruéni-
16020 ruéni + mech. - stérbinové 1000 ks 16021 stérbinov 1000 ks

Prvni sadba d0 pfipr.p1°1dy-
16121 mechanizované-étérbinové 1000 ks

Opakované sadba d0 pfiprav.p1°1dy—ruéni—
16421 stérbinové 1000 ks

Opakované sadba d0 pfipr.p1°1dy-
16521 mechan.- étérbinové 1000 ks
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      17021 
První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      17421 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

16030 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16031 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
kopečková 1000 ks 

      16431 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      17031 
První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      17431 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

16040 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 16041 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
dutý rýč 1000 ks 

      16441 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      17041 
První podsadba do připr.půdy-ruční-dutý 
rýč 1000 ks 

      17441 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

16080 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná 1000 ks 16081 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
jiná 1000 ks 

      16181 
První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná 1000 ks 

      16481 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      16581 
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 1000 ks 

      17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-jiná 1000 ks 

      17181 
První podsadba do připr.půdy-mechan.-
jiná 1000 ks 

      17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-jiná 1000 ks 

      17581 
Opak. podsadba do připr.půdy-mechan.-
jiná 1000 ks 

16210 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 16211 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      16311 
První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

      16611 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      16711 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks 

      17211 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17311 
První podsadba do nepři.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

      17611 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17711 
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks 

16220 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16221 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      16321 
První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová 1000 ks 

      16621 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      16721 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 1000 ks 

      17221 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      17621 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

16230 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16231 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      16631 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      17231 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 
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      17021 
První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      17421 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

16030 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16031 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
kopečková 1000 ks 

      16431 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      17031 
První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      17431 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

16040 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 16041 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
dutý rýč 1000 ks 

      16441 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      17041 
První podsadba do připr.půdy-ruční-dutý 
rýč 1000 ks 

      17441 
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

16080 
Sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná 1000 ks 16081 

První sadba do připravené půdy - ruční - 
jiná 1000 ks 

      16181 
První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná 1000 ks 

      16481 
Opakovaná sadba do připrav.půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      16581 
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 1000 ks 

      17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-jiná 1000 ks 

      17181 
První podsadba do připr.půdy-mechan.-
jiná 1000 ks 

      17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-jiná 1000 ks 

      17581 
Opak. podsadba do připr.půdy-mechan.-
jiná 1000 ks 

16210 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 16211 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      16311 
První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

      16611 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      16711 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks 

      17211 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17311 
První podsadba do nepři.půdy-mechan.-
jamková 1000 ks 

      17611 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks 

      17711 
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks 

16220 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 16221 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      16321 
První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová 1000 ks 

      16621 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      16721 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 1000 ks 

      17221 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

      17621 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks 

16230 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 16231 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      16631 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

      17231 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Prvni podsadba d0 pfipr.p1°1dy-ruéni—
17021 stérbinové 1000 ks

Opak. podsadba do pfipr.pfidy—ruéni—
17421 stérbinové 1000 ks

Sadba a podsadba d0 pfipravené p1°1dy — Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni -
16030 ruéni + mech. - kopeékové 1000 ks 16031 kopeékové 1000 ks

Opakované sadba d0 pfiprav.p1°1dy—ruéni—
16431 kopeékové 1000 ks

Prvni podsadba d0 pfipr.p1°1dy-ruéni—
17031 kopeékové 1000 ks

Opak. podsadba do pfipr.pfidy—ruéni—
17431 kopeékové 1000 ks

Sadba a podsadba d0 pfipravené p1°1dy — Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni -
16040 ruéni + mech. - duty r516 1000 ks 16041 duty ryé 1000 ks

Opakované sadba d0 pfiprav.p1°1dy—ruéni—
16441 duty ryé 1000 ks

Prvni podsadba d0 pfipr.p1°1dy-ruéni—duty
17041 ryé 1000 ks

Opak. podsadba do pfipr.pfidy—ruéni—
17441 duty ryé 1000 ks

Sadba a podsadba d0 pfipravené p1°1dy — Prvni sadba do pfipravené pfidy - ruéni -
16080 ruéni + mech. -jiné 1000 ks 16081 jiné 1000 ks

Prvni sadba do pfipr.p1°1dy-
16181 mechanizované-jiné 1000 ks

Opakované sadba d0 pfiprav.p1°1dy—ruéni—
16481 jiné 1000 ks

Opakované sadba d0 pfipr.p1°1dy-
16581 mechan.- jiné 1000 ks
17081 Prvni podsadba d0 pfipr.p1°1dy-ruéni—jiné 1000 ks

Prvni podsadba d0 pfipr.p1°1dy-mechan.—
17181 jiné 1000 ks
17481 Opak. podsadba do pfipr.p1°1dy—ruéni—jiné 1000 ks

Opak. podsadba do pfipr.pfidy—mechan.—
17581 jiné 1000 ks

Sadba a podsadba d0 nepf‘ipravené Prvni sadba do nepfipravené pfidy-ruéni-
16210 pfidy - ruéni + mech. —jamk0vé 1000 ks 16211 jamkové 1000 ks

Prvni sadba do nepfip.pfidy—mechan.-
16311 jamkové 1000 ks

Opakované sadba d0 nepf‘.pfidy-ruéni-
16611 jamkové 1000 ks

Opakované sadba d0 nepf‘.p1°1dy-
16711 mechan.-jamk0vé 1000 ks

Prvni podsadba d0 nepf‘ipr.pfidy—ruéni—
17211 jamkové 1000 ks

Prvni podsadba d0 nepf‘i.pfidy-mechan.-
17311 jamkové 1000 ks

Opak. podsadba do nepf‘ipr.p1°1dy-ruéni-
17611 jamkové 1000 ks

Opak. podsadba do nepfip.p1°1dy—
17711 mechan.-jamk0vé 1000 ks

Sadba a podsadba d0 nepf‘ipravené Prvni sadba do nepfipravené pfidy-ruéni-
16220 pfidy - ruéni + mech. — stérbinové 1000 ks 16221 stérbinové 1000 ks

Prvni sadba do nepfip.pfidy—mechan.-
16321 stérbinové 1000 ks

Opakované sadba d0 nepf‘.pfidy-ruéni-
16621 stérbinové 1000 ks

Opakované sadba d0 nepf‘.p1°1dy-
16721 mechan.-§térbinové 1000 ks

Prvni podsadba d0 nepf‘ipr.pfidy—ruéni—
17221 stérbinové 1000 ks

Opak. podsadba do nepf‘ipr.p1°1dy-ruéni-
17621 stérbinové 1000 ks

Sadba a podsadba d0 nepf‘ipravené Prvni sadba do nepfipravené pfidy-ruéni-
16230 pfidy - ruéni + mech. — kopeékové 1000 ks 16231 kopeékové 1000 ks

Opakované sadba d0 nepf‘.pfidy-ruéni-
16631 kopeékové 1000 ks

Prvni podsadba d0 nepf‘ipr.pfidy—ruéni—
17231 kopeékové 1000 ks
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      17631 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

16240 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 16241 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      16641 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      17241 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      17641 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

16280 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 16281 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná 1000 ks 

      16681 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      16781 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks 

      17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks 

      17381 
První podsadba do nepři.půdy-mechan.-
jiná 1000 ks 

      17681 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      17781 
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks 

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 
Zakládání semenných porostů sadbou - 
první 1000 ks 

      16811 
Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks 

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks 

21010 
Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně 
+ mech ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně ha 

      21021 
Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně ha 

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha 

22010 
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  
150/3 km 22011 

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  
150/3 km 

22020 
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 km 22021 

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 km 

22030 
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 km 22031 

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 km 

22040 
Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 km 22041 

Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 km 

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km 

22060 
Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 km 22061 

Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 km 

22110 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 km 22111 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 km 

22120 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 km 22121 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 km 

22130 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 km 22131 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 km 

22140 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 km 22141 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 km 

22150 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 km 22151 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 km 

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 

22210 
Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-
do 180 cm vč km 22211 

Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm 
včetně km 

22220 
Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-
nad 180 cm km 22221 

Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm km 

22310 
Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-
do 180 cm vč km 22311 

Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně km 

22320 
Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-
nad 180 cm km 22321 

Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm km 

22410 
Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně km 22411 

Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně km 
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      17631 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks 

16240 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 16241 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      16641 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      17241 
První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

      17641 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks 

16280 
Sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 16281 

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-jiná 1000 ks 

      16681 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      16781 
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks 

      17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks 

      17381 
První podsadba do nepři.půdy-mechan.-
jiná 1000 ks 

      17681 
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ruční-
jiná 1000 ks 

      17781 
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks 

16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks 16801 
Zakládání semenných porostů sadbou - 
první 1000 ks 

      16811 
Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks 

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks 

21010 
Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně 
+ mech ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně ha 

      21021 
Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně ha 

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha 

22010 
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  
150/3 km 22011 

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  
150/3 km 

22020 
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 km 22021 

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3 km 

22030 
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 km 22031 

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3 km 

22040 
Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 km 22041 

Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4 km 

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km 

22060 
Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 km 22061 

Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 
220/3,5 km 

22110 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 km 22111 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3 km 

22120 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 km 22121 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3 km 

22130 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 km 22131 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3 km 

22140 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 km 22141 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4 km 

22150 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 km 22151 

Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3 km 

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km 

22210 
Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-
do 180 cm vč km 22211 

Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm 
včetně km 

22220 
Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-
nad 180 cm km 22221 

Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm km 

22310 
Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-
do 180 cm vč km 22311 

Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně km 

22320 
Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-
nad 180 cm km 22321 

Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm km 

22410 
Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně km 22411 

Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně km 

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Opak. podsadba do nepf‘ipr.p1°1dy-ruéni-
17631 kopeékové 1000 ks

Sadba a podsadba d0 nepf‘ipravené Prvni sadba do nepfipravené pfidy-ruéni-
16240 pfidy - ruéni + mech. — duty ryé 1000 ks 16241 duty ryé 1000 ks

Opakované sadba d0 nepf‘.pfidy-ruéni-
16641 duty ryé 1000 ks

Prvni podsadba d0 nepf‘ipr.pfidy—ruéni—
17241 duty ryé 1000 ks

Opak. podsadba do nepf‘ipr.p1°1dy-ruéni-
17641 duty ryé 1000 ks

Sadba a podsadba d0 nepf‘ipravené Prvni sadba do nepfipravené pfidy-ruéni-
16280 pfidy - ruéni + mech. —jin2’1 1000 ks 16281 jiné 1000 ks

16381 Prvni sadba d0 nepfip.pfidy—mechan.-jiné 1000 ks
Opakované sadba d0 nepf‘.pfidy-ruéni-

16681 jiné 1000 ks
Opakované sadba d0 nepf‘.p1°1dy-

16781 mechan.-jiné1 1000 ks
17281 Prvni podsadba d0 nepf‘ipr.—ruéni—jiné 1000 ks

Prvni podsadba d0 nepf‘i.pfidy-mechan.-
17381 jiné 1000 ks

Opak. podsadba do nepf‘ipr.p1°1dy-ruéni-
17681 jiné 1000 ks

Opak. podsadba do nepfip.p1°1dy—
17781 mechan.-jiné1 1000 ks

Zaklédéni semennych porostfi sadbou -
16800 Zaklédéni semennych porostfi sadbou 1000 ks 16801 prvni 1000 ks

Zaklédéni semennych porostfi sadbou -
16811 opakované 1000 ks

16900 Doplfiovéni MZD 1000 ks 16901 Doplfiovéni MZD 1000 ks
Oéetfovéni MLP kypf‘enim p1°1dy - ruéné

21010 + mech ha 21011 Osetfovéni MLP kypfenim pfidy — ruéné ha
Osetfovéni MLP kypfenim pfidy —

21021 mechanizované ha
21110 Oéetfovéni MLP jinak ha 21111 Osetfovéni MLP jinak ha

Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Dréténé Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé
22010 150/3 km 22011 150/3 km

Oplocenky z nov.mat.-dréténé— Oplocenky z n0V.mat.-dréténé-
22020 Polozév.150/3 km 22021 Polozév.150/3 km

Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Zévésné Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Zévésné
22030 150/3 km 22031 150/3 km

Oplocenky z nov.mat.-dréténé—Dréténé Oplocenky z nov.mat.-dréténé-Dréténé
22040 220/4 km 22041 220/4 km
22050 Oplocenky z nov.mat.-dréténé— jiné km 22051 Oplocenky z n0V.mat.-dréténé-jiné km

Oplocenky z nov.mat.-dréténé—H0rské Oplocenky z n0V.mat.-dréténé-Horské
22060 220/3,5 km 22061 22o/3,5 km

Oplocenky z nov.mat.-dfevéné—Koliba Oplocenky z n0V.mat.-df‘evéné-Koliba
22110 150/3 km 22111 150/3 km

Oplocenky z nov.mat.-dfevéné—Pacov Oplocenky z nov.mat.-df‘evéné-Pacov
22120 150/3 km 22121 150/3 km

Oplocenky z nov.mat.-dfevéné—Koliba Oplocenky z n0V.mat.-df‘evéné-Koliba
22130 vysoké 220/3 km 22131 vysoké 220/3 km

Oplocenky z nov.mat.-dfevéné—H0rské Oplocenky z nov.mat.-df‘evéné-Horské
22140 220/4 km 22141 220/4 km

Oplocenky z nov.mat.-dfevéné—H0rské Oplocenky z nov.mat.-df‘evéné-Horské
22150 fizké 220/3 km 22151 fizké 220/3 km
22160 Oplocenky z nov.mat.-dfevéné— jiné km 22161 Oplocenky z n0V.mat.-dfevéné-jiné km

Rozebiréni a likvid. Oplocenek—dréténé— Rozeb. a likvid.0ploc.-dréténé-d0 180 cm
22210 do 180 cm Vé km 22211 véetné km

Rozebiréni a likvid. Oplocenek—dréténé— Rozebiréni a likvidace oploc.-dréténé—
22220 nad 180 cm km 22221 nad 180 cm km

Rozebiréni a likvid. Oplocenek—dfevéné- Rozeb. a likvid. Oploc.-dfevéné—d0 180
22310 do 180 cm Vé km 22311 cm véetné km

Rozebiréni a likvid. Oplocenek—dfevéné- Rozebiréni a likvidace oploc.-dfevéné-
22320 nad 180 cm km 22321 nad 180 cm km

Oplocov. z poui.mater.—dréténé-do 180 Oplocov. z p0ui.mater.-dréténé—d0 180
22410 cm Véetné km 22411 cm Véetné km

Strénka 70 z 79



 

 Stránka 71 z 79 
Smlouva o provádění pěstebních činností – od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 

 
 

22420 
Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 
cm km 22421 

Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 
cm km 

22510 
Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 
cm včetně km 22511 

Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 
cm včetně km 

22520 
Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm km 22521 

Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 
cm km 

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km 
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 
22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km 
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 

23020 
Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 

23110 
Nátěr nebo postřik kultur repelenty-
letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks 

      23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks 

23120 
Nátěr nebo postřik kultur repelenty-
zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

      23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks 
      23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha 
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 

23310 
Individuální ochrana - tubusové 
chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks 

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks 
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks 

      23341 Individuální ochrana 1000 ks 

23380 
Individuální ochrana - odstranění a 
likvidace 1000 ks 23381 

Individuální ochrana - odstranění a 
likvidace 1000 ks 

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks 
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks 

23710 
Nátěr nebo postřik repelenty-letní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 23711 

Nátěr nebo postřik repelenty-letní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 

23720 
Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 23721 

Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks 
      24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks 

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha 
      24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha 

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha 
      24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha 

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha 
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks 

24410 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
ploškách 1000 ks 24411 

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
ploškách 1000 ks 

24420 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích ha 24421 

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích ha 

      24461 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích ha 

24430 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 24431 

Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 

      24441 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 

      24451 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 

24510 
Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha 

      24521 
Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně ha 

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 

24540 
Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně ha 24541 

Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně ha 

25010 
Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury 1000 ks 25011 

Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury 1000 ks 
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22420 
Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 
cm km 22421 

Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 
cm km 

22510 
Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 
cm včetně km 22511 

Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 
cm včetně km 

22520 
Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm km 22521 

Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 
cm km 

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km 
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 
22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km 
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 

23020 
Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 

23110 
Nátěr nebo postřik kultur repelenty-
letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks 

      23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks 

23120 
Nátěr nebo postřik kultur repelenty-
zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

      23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks 
      23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks 

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha 
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 

23310 
Individuální ochrana - tubusové 
chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks 

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks 
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks 

      23341 Individuální ochrana 1000 ks 

23380 
Individuální ochrana - odstranění a 
likvidace 1000 ks 23381 

Individuální ochrana - odstranění a 
likvidace 1000 ks 

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks 
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks 

23710 
Nátěr nebo postřik repelenty-letní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 23711 

Nátěr nebo postřik repelenty-letní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 

23720 
Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 23721 

Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou 1000 ks 

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks 
      24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks 

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha 
      24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha 

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha 
      24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha 

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha 
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks 

24410 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
ploškách 1000 ks 24411 

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
ploškách 1000 ks 

24420 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích ha 24421 

Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích ha 

      24461 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích ha 

24430 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 24431 

Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 

      24441 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 

      24451 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně ha 

24510 
Odstranění škodících dřevin - ručně + 
mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha 

      24521 
Odstranění škodících dřevin - 
mechanizovaně ha 

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 

24540 
Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně ha 24541 

Odstranění škodících dřevin - 
kombinovaně ha 

25010 
Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury 1000 ks 25011 

Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury 1000 ks 

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Oplocov. z p0ui.mater.—dréténé-nad 180 Oplocov. z p0ui.mater.-dréténé—nad 180
22420 cm km 22421 cm km

Oplocov. z p0ui.mater.—dfevéné-d0 180 Oplocov. z p0ui.mater.-dfevéné—d0 180
22510 cm Véetné km 22511 cm Véetné km

Oplocov. z p0ui.mater.—dfevéné-nad Oplocov. z p0ui.mater.-dfevéné—nad 180
22520 180 cm km 22521 cm km
22610 Zfizovéni oplocenek V oboréch km 22611 Zi‘izovéni oplocenek V oboréch km
22710 Zfizovéni oplocenek — doplnéni réhen km 22711 Zi‘izovéni oplocenek - doplnéni réhen km
22980 Udriba a Opravy oplocenek km 22981 Udriba a Opravy oplocenek km
23010 Kontrolni a srovnévaci plochy-zf‘izovéni ks 23011 Kontrolni a srovnévaci plochy—zfizovéni ks

Kontrolni a srovnévaci plochy-
23020 rozebiréni ks 23021 Kontrolni a srovnévaci plochy—rozebiréni ks

Nétér nebo postfik kultur repelenty-
23110 letni 1000 ks 23111 Nétéry kultur repelenty—letni 1000 ks

23131 Postfiky kultur repelenty—letni 1000 ks
Nétér nebo postfik kultur repelenty-

23120 zimni 1000 ks 23121 Nétéry kultur repelenty-zimni 1000 ks
23141 Postfiky kultur repelenty—zimni 1000 ks
23181 Nétéry kultur repelenty-zimni 1000 ks

23150 Ochrana néletfi repelenty-letni ha 23151 Ochrana néletfi repelenty—letni ha
23160 Ochrana néletfi repelenty-zimni ha 23161 Ochrana néletfi repelenty—zimni ha
23210 Mechanické ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanické ochrana vrcholu 1000 ks

Individuélni ochrana — tubusové
23310 chréniée 1000 ks 23311 Individuélni ochrana 1000 ks
23320 Individuélni ochrana — opichy 1000 ks 23321 Individuélni ochrana 1000 ks
23330 Individuélni ochrana — 0p11°1tky 1000 ks 23331 Individuélni ochrana 1000 ks

23341 Individuélni ochrana 1000 ks
Individuélni ochrana — odstranéni a Individuélni ochrana - odstranéni a

23380 likvidace 1000 ks 23381 likvidace 1000 ks
23510 Ochrana proti éerné zvéfi 1000 ks 23511 Ochrana proti éerné ZVéf‘i 1000 ks
23610 Oplfitky V oboréch ks 23611 Oplfitky V oboréch ks
23620 Opravy 0p11°1tk1°1 ks 23621 Opravy oplfitkfi ks

Nétér nebo postfik repelenty—letni— Nétér nebo postfik repelenty-letni-
23710 sazenice pfed Vysadbou 1000 ks 23711 sazenice pfed Vysadbou 1000 ks

Nétér nebo postf‘ik repelenty—zimni— Nétér nebo postfik repelenty-zimni-
23720 sazenice pfed Vysadbou 1000 ks 23721 sazenice pfed Vysadbou 1000 ks
24010 Oiinéni - ruéné + mech. — V ploskéch 1000 ks 24011 Oiinéni - ruéné - V ploskéch 1000 ks

24111 Oiinéni - mechanizované - V ploskéch 1000 ks
24020 Oiinéni - ruéné + mech. — V pruzich ha 24021 Oiinéni - ruéné - V pruzich ha

24121 Oiinéni - mechanizované - V pruzich ha
24030 Oiinéni - ruéné + mech. — celoplosné ha 24031 Oiinéni - ruéné - celoplosné ha

24131 Oiinéni - mechanizované - celoplosné ha
24210 O§1apévéni kultur ha 24211 Oélapévéni kultur ha
24310 Muléovéni 1000 ks 24311 Muléovéni 1000 ks

Chemické ochrana MLP proti bufeni — V Chemické ochrana MLP proti bufeni - V
24410 ploskéch 1000 ks 24411 ploskéch 1000 ks

Chemické ochrana MLP proti bufeni — V Chemické ochrana MLP proti bufeni - V
24420 pruzich ha 24421 pruzich ha

Chemické ochrana MLP proti bufeni - V
24461 pruzich ha

Chemické ochrana MLP proti bufeni — Chemické ochrana MLP proti bufeni -
24430 celoplosné ha 24431 celoplosné ha

Chemické ochrana MLP proti bufeni -
24441 celoplosné ha

Chemické ochrana MLP proti bufeni -
24451 celoplosné ha

Odstranéni skodicich df‘eVin - ruéné +
24510 mech. ha 24511 Odstranéni skodicich dfeVin — ruéné ha

Odstranéni skodicich dfeVin —
24521 mechanizované ha

24530 Odstranéni skodicich df‘evin - chemicky ha 24531 Odstranéni skodicich dfeVin — chemicky ha
Odstranéni skodicich df‘eVin - Odstranéni skodicich dfeVin —

24540 kombinované ha 24541 kombinované ha
Klikoroh borovy - chemické osetf‘eni Klikoroh borovy - chemické osetfeni

25010 kultury 1000 ks 25011 kultury 1000 ks
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25020 
Klikoroh borový - výroba a kladení pastí 
spolu s výměnou návnad ks 25021 

Klikoroh borový - výroba a kladení pastí 
spolu s výměnou návnad ks 

25110 
Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům ha 25111 

Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům ha 

25210 
Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 1000 ks 25211 

Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 1000 ks 

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 

26020 
Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 
spolu s výměnou návnad ks 26021 

Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 
spolu s výměnou návnad  ks 

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha 
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha 
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha 

31010 
Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech. ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně ha 

      31021 
Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova ha 

      31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha 

      31121 
Prostřihávky - jehličnaté - 
mechanizovaně ha 

      31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha 
      31221 Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně ha 

31030 
Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky ha 31031 

Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky ha 

      31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha 
      31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha 

31310 
Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně ha 

      31321 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně ha 

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky ha 

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha 
      31421 Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně ha 

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha 

      31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km 
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha 

32320 
Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví ha 32321 

Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví ha 

32330 
Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním ha 32331 

Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním ha 

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 

35130 
Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 1000 ks 35131 

Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 1000 ks 

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks 
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks 
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks 
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks 
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks 
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks 
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 
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25020 
Klikoroh borový - výroba a kladení pastí 
spolu s výměnou návnad ks 25021 

Klikoroh borový - výroba a kladení pastí 
spolu s výměnou návnad ks 

25110 
Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům ha 25111 

Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům ha 

25210 
Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 1000 ks 25211 

Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění 1000 ks 

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné 

1000 ks 

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 

26020 
Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 
spolu s výměnou návnad ks 26021 

Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 
spolu s výměnou návnad  ks 

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha 
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha 
26310 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - vyvěšování ks 
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha 

31010 
Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
ručně + mech. ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně ha 

      31021 
Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova ha 

      31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha 

      31121 
Prostřihávky - jehličnaté - 
mechanizovaně ha 

      31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha 
      31221 Prostřihávky - listnaté - mechanizovaně ha 

31030 
Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - 
chemicky ha 31031 

Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky ha 

      31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha 
      31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha 

31310 
Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + 
mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně ha 

      31321 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně ha 

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky ha 

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha 
      31421 Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně ha 

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha 

      31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha 
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km 
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha 

32320 
Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví ha 32321 

Zpřístupňování porostů hrázkováním 
ležícího dříví ha 

32330 
Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním ha 32331 

Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním ha 

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 

35130 
Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 1000 ks 35131 

Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 
nátěr kmene 1000 ks 

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks 
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks 
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks 
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks 
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks 
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks 
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

Klikoroh borovy - Vyroba a kladeni pasti Klikoroh borovy - Vyroba a kladeni pasti
25020 spolu s eménou névnad ks 25021 spolu s Vyménou névnad ks

Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim Ochrana MLP proti ostatnim hmyzim
25110 skfidcfim ha 25111 skfidcfim ha

Oéetreni proti ponravém chrousta - pri Osetreni proti ponraVém chrousta — pri
25210 zalesnéni 1000 ks 25211 zalesnéni 1000 ks
25220 Oéetreni proti ponravém chrousta - 1000 ks 25221 Osetreni proti ponraVém chrousta — 1000 ks

dodateéné dodateéné
26010 Hlodavci - nétéry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nétéry kultur repelenty 1000 ks

Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti Hlodavci - kladeni névnad nebo pasti
26020 spolu s eménou névnad ks 26021 spolu s Vyménou névnad ks
26110 Sypavka borové ha 26111 Sypavka borové ha
26210 Padli dubové ha 26211 Padli dubové ha
26310 Ptaéi budky pro dravce — vyvésovéni ks 26311 Ptaéi budky pro dravce - vyvésovéni ks
26320 Ptaéi budky pro dravce — éisténi ks 26321 Ptaéi budky pro dravce - éisténi ks
26410 Ostatni skfidci ha 26411 Ostatni skfidci ha

Prostrihévky - jehliénaté i listnaté —
31010 ruéné + mech. ha 31011 Prostrihévky - jehliénaté+listnaté - ruéné ha

Prostrihévky - jehliénaté+listnaté -
31021 mechanizova ha
31111 Prostrihévky - jehliénaté — ruéné ha

Prostrihévky - jehliénaté —
31121 mechanizované ha
31211 Prostrihévky - listnaté — ruéné ha
31221 Prostrihévky - listnaté — mechanizované ha

Prostrihévky - jehliénaté i listnaté — Prostrihévky - jehliénaté+listnaté -
31030 chemicky ha 31031 chemicky ha

31131 Prostrihévky - jehliénaté — chemicky ha
31231 Prostrihévky - listnaté — chemicky ha

Prorezévky - jehlié. + list. - ruéné +
31310 mech ha 31311 Prorezévky - jehliénaté + listnaté - ruéné ha

Prorezévky - jehliénaté + listnaté-
31321 mechanizované ha

Prorezévky - jehliénaté + listnaté-
31330 Prorezévky - jehlié. + list. - chem. ha 31331 chemicky ha
31410 Prorezévky - jehliénaté — ruéné + mech. ha 31411 Prorezévky - jehliénaté - ruéné ha

31421 Prorezévky - jehliénaté - mechanizované ha
31430 Prorezévky - jehliénaté — chemicky ha 31431 Prorezévky - jehliénaté - chemicky ha
31510 Prorezévky - listnaté - ruéné + mech. ha 31511 Prorezévky - listnaté — ruéné ha

31521 Prorezévky - listnaté — mechanizované ha
31530 Prorezévky - listnaté - chemicky ha 31531 Prorezévky - listnaté — chemicky ha
31610 Rozélefiovéni porostfi km 31611 Rozélefiovéni porostfi km
32310 Zpristupfiovéni porostfi rezem ha 32311 Zpristupfiovéni porostfi rezem ha

Zpristupfiovéni porostfi hrézkovénim Zpristupfiovéni porostfi hrézkovénim
32320 leiiciho drivi ha 32321 leiiciho drivi ha

Zpristupfiovéni porostfi rezem a Zpristupfiovéni porostfi rezem a
32330 hrézkovénim ha 32331 hrézkovénim ha
35010 Vyvétvovéni predchézejici ochrané 1000 ks 35011 Vyvétvovéni predchézejici ochrané 1000 ks
35110 Ochrana kmenfi repelenty — bodovéni 1000 ks 35111 Ochrana kmenfi repelenty - bodovéni 1000 ks
35120 Ochrana kmenfi repelenty — pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenfi repelenty - pruhy 1000 ks

Ochrana kmenfi repelenty — celoplos. Ochrana kmenfi repelenty - celoplos.
35130 nétér kmene 1000 ks 35131 nétér kmene 1000 ks
35210 Zrafiovéni kfiry 1000 ks 35211 Zrafiovéni kfiry 1000 ks
35310 Ovazovéni klestem 1000 ks 35311 Ovazovéni klestem 1000 ks
35320 Ovazovéni jinym materiélem 1000 ks 35321 Ovazovéni jinym materiélem 1000 ks
35330 Odstranéni ovazu + jeho likVidace 1000 ks 35331 Odstranéni ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapaée na kfirovce — instalace ks 36011 Lapaée na kfirovce - instalace ks
36030 Otrévené lapéky - instalace ks 36031 Otrévené lapéky - instalace ks
36110 Lapéky - kladeni - SM ks 36111 Lapéky - kladeni - SM ks
36120 Lapéky - kladeni - BO ks 36121 Lapéky - kladeni - BO ks
36130 Lapéky - kladeni - ostatni dreviny ks 36131 Lapéky - kladeni - ostatni dreviny ks
36140 Lapéky - asanace - SM odkornénim m3 36141 Lapéky - asanace - SM odkornénim m3
36150 Lapéky - asanace - BO odkornénim m3 36151 Lapéky - asanace - BO odkornénim m3
36160 Lapéky - asanace Vsech drevin chemicky m3 36161 Lapéky - asanace Vsech drevin chemicky m3
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36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 

36320 
Asanace kůrovcového dříví - SM - 
mechanická m3 36321 

Asanace kůrovcového dříví - SM - 
mechanická m3 

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 
Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická m3 

      36361 
Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická m3 

36340 
Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná m3 36341 

Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná m3 

36350 
Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická m3 36351 

Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická m3 

36370 
Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná m3 36371 

Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná m3 

36380 
Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 

36420 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická m3 36421 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická m3 

36430 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická m3 36431 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
chemická m3 

      36461 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
chemická m3 

36440 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná m3 36441 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná m3 

36450 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická m3 36451 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická m3 

36470 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná m3 36471 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná m3 

36480 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny m3 36481 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny m3 

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3 
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2 

36530 
Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - pálením ha 36531 

Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-pálením ha 

      36561 

Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením ha 

36540 
Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky ha 36541 

Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky ha 

      36571 

Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky ha 

36550 
Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp ha 36551 

Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-ručně-
drcením,štěp ha 

      36581 
Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp. ha 

36810 
Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování ks 36811 

Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování ks 

36820 
Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
čištění ks 36821 

Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
čištění ks 

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks 
      42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks 

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks 
      42021 Ořez - do 5 m 1000 ks 

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks 
      42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks 

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 

43020 
Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech ha 43021 

Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech ha 

      43031 
Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech ha 

43040 
Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování ha 43041 

Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování ha 

43050 
Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty ha 43051 

Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty ha 

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 
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36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 

36320 
Asanace kůrovcového dříví - SM - 
mechanická m3 36321 

Asanace kůrovcového dříví - SM - 
mechanická m3 

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 
Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická m3 

      36361 
Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická m3 

36340 
Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná m3 36341 

Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná m3 

36350 
Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická m3 36351 

Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická m3 

36370 
Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná m3 36371 

Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná m3 

36380 
Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 

36420 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická m3 36421 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická m3 

36430 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická m3 36431 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
chemická m3 

      36461 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
chemická m3 

36440 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná m3 36441 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná m3 

36450 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická m3 36451 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická m3 

36470 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná m3 36471 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná m3 

36480 
Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny m3 36481 

Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny m3 

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3 
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2 

36530 
Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - pálením ha 36531 

Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-pálením ha 

      36561 

Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením ha 

36540 
Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - 
ručně i mech - chemicky ha 36541 

Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky ha 

      36571 

Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky ha 

36550 
Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - 
ručně i mech - drcením,štěp ha 36551 

Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-ručně-
drcením,štěp ha 

      36581 
Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp. ha 

36810 
Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování ks 36811 

Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
vyvěšování ks 

36820 
Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
čištění ks 36821 

Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo - 
čištění ks 

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks 
      42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks 

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks 
      42021 Ořez - do 5 m 1000 ks 

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks 
      42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks 

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 

43020 
Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech ha 43021 

Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech ha 

      43031 
Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech ha 

43040 
Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování ha 43041 

Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování ha 

43050 
Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty ha 43051 

Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty ha 

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

36170 Otrévené lapéky-opak. chem. oseti‘eni ks 36171 Otrévené lapéky-opak. chem. osetreni ks
36210 Instalace névnad na stojici stromy 1000 ks 36211 Instalace névnad na stojici stromy 1000 ks

Asanace kfirovcového driVi - SM — Asanace kfirovcového drivi — SM -
36320 mechanické m3 36321 mechanické m3

Asanace kfirovcového drivi — SM -
36330 Asanace kfirovcového driVi - chemické m3 36331 chemické m3

Asanace kfirovcového drivi — BO —
36361 chemické m3

Asanace kfirovcového driVi - SM — Asanace kfirovcového drivi — SM -
36340 kombinované m3 36341 kombinované m3

Asanace kfirovcového driVi - BO - Asanace kfirovcového drivi — BO —
36350 mechanické m3 36351 mechanické m3

Asanace kfirovcového driVi - BO - Asanace kfirovcového drivi — BO —
36370 kombinované m3 36371 kombinované m3

Asanace kfirovcového driVi - jiné
36380 dreviny m3 36381 Asanace kfirovcového drivi — jiné dreviny m3

Asanace kfirovcem ohroieného drivi- Asanace kfirovcem ohroieného driVi—SM—
36420 SM- mechanické m3 36421 mechanické m3

Asanace kfirovcem ohroieného drivi - Asanace kfirovcem ohroieného driVi—SM—
36430 chemické m3 36431 chemické m3

Asanace kfirovcem ohroieného driVi—BO-
36461 chemické m3

Asanace kfirovcem ohroieného drivi- Asanace kfirovcem ohroieného driVi—SM—
36440 SM- kombinované m3 36441 kombinované m3

Asanace kfirovcem ohroieného drivi- Asanace kfirovcem ohroieného driVi—BO-
36450 BO- mechanické m3 36451 mechanické m3

Asanace kfirovcem ohroieného drivi- Asanace kfirovcem ohroieného driVi—BO-
36470 BO- kombinované m3 36471 kombinované m3

Asanace kfirovcem ohroieného drivi - Asanace kfirovcem ohroieného drivi —
36480 jiné dreviny m3 36481 jiné dreviny m3
36510 Asanace téiebniho odpadu m3 36511 Asanace téiebniho odpadu m3
36520 Asanace sklédek m2 36521 Asanace sklédek m2

Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1rovci - Asanace m1azin(tyék.) napad.k1°1rovci—
36530 ruéné i mech - pélenim ha 36531 ruéné-pélenim ha

Asanace
mlazin(tyék.)napad.k1°1r.mechaniz.-

36561 pélenim ha
Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1rovci - Asanace m1azin(tyék.) napad.k1°1rovci—

36540 ruéné i mech - chemicky ha 36541 ruéné-chemicky ha
Asanace
mlazin(tyék.)napad.k1°1r.mechaniz.-

36571 chemicky ha
Asanace mlazin(tyék.) napad.k1°1r. — Asanace m1azin(tyék.)napad.k1°1r.-ruéné-

36550 ruéné i mech - drcenim,§tép ha 36551 drcenim,§tép ha
Asanace mlazin(tyék.)napad.k1°1r.mech.-

36581 drcenim,§tép. ha
Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - Ptaéi budky pro hmyzoiraVé ptactvo —

36810 vyvésovéni ks 36811 vyvésovéni ks
Ptaéi budky pro hmyzoiravé ptactvo - Ptaéi budky pro hmyzoiraVé ptactvo —

36820 éisténi ks 36821 éisténi ks
42110 Oklest a orez - do 2,5 m Véetné 1000 ks 42111 Oklest - d0 2,5 In Véetné 1000 ks

42011 0e - do 2,5 m 1000 ks
42120 Oklest a orez - do 5 m Véetné 1000 ks 42121 Oklest - d0 5 In Véetné 1000 ks

42021 0e - do 5 m 1000 ks
42130 Oklest a orez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - mad 5 m 1000 ks

42031 0e - mad 5 m 1000 ks
43010 Celoplosné likVidace odumrelych drevin ha 43011 Celoplosné likVidace odumrelych drevin ha

Rekonstr.por.néhradnich drev. V Rekonstr.p0r.néhradnich dreV. V
43020 imisnich oblastech ha 43021 imisnich oblastech ha

Rekonstr.p0r.néhradnich dreV. V
43031 imisnich oblastech ha

Rekonstrukce porostfi — Vyrez + Rekonstrukce porostfi — Vyrez +
43040 hrézkovéni ha 43041 hrézkovéni ha

Rekonstrukce porostfi — Vyrez + Rekonstrukce porostfi — Vyrez + vyvezeni
43050 vyvezeni hmoty ha 43051 hmoty ha
43060 Rekonstrukce porostfi — stépkovéni ha 43061 Rekonstrukce porostfi — stépkovéni ha
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43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 
43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha 
43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod 
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod 
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod 
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod 
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod 
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod 

58410 
Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic km 58411 

Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic km 

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3 
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43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 
43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha 
43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod 
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod 
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod 
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod 
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod 
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod 

58410 
Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic km 58411 

Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic km 

58710 zalévání sazenic m3 58711 zalévání sazenic m3 

      

 
  

Smlouva oprovddénipéstebnich éinnosti — 0d 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021

43070 Rekonstrukce porostfi — shrnovéni valfi ha 43071 Rekonstrukce porostfi — shrnovéni valfi ha
43080 Rekonstrukce ostatni ha 43081 Rekonstrukce ostatni ha
43110 Rekonstrukce porostfi — krouikovéni 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostfi — krouikovéni 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostfi — hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostfi — hyposekerka 1000 ks
58110 Ruéni préce hod 58111 Ruéni préce hod
58120 Préce s JMP hod 58121 Préce s JMP hod
58130 Préce s traktorem hod 58131 Préce s traktorem hod
58140 Préce s kfovinofezem hod 58141 Préce s ki‘ovinof‘ezem hod
58150 Préce s koném hod 58151 Préce s koném hod
58160 Préce se zédovym postf‘ikovaéem hod 58161 Préce se zédovym postf‘ikovaéem hod

Udriba rozdélovaci sité a majetkovych Udriba rozdélovaci sité a majetkovych
58410 hranic km 58411 hranic km
58710 zalévéni sazenic m3 58711 zalévéni sazenic m3
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Příloha č.  Z1 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – ZADÁVACÍ LIST PĚSTEBNÍCH 

ČINNOSTÍ 
 
 
Zadávací list č.    Ze dne    
Adresa dodavatele:           
              
    IČO:    
PSČ:     DIČ:    
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa  
       
    IČO: 42196451  
    DIČ: CZ 42196451  
       
Předmět objednávky:           
            
            

porost výkon t.j. množství     Poznámka 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       
       
       
       
         
  razítko      podpis 
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Příloha č.  Z1 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. Z1  VZOR ZADÁVACÍHO LISTU – ZADÁVACÍ LIST PĚSTEBNÍCH 

ČINNOSTÍ 
 
 
Zadávací list č.    Ze dne    
Adresa dodavatele:           
              
    IČO:    
PSČ:     DIČ:    
Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa  
       
    IČO: 42196451  
    DIČ: CZ 42196451  
       
Předmět objednávky:           
            
            

porost výkon t.j. množství     Poznámka 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
       
       
       
       
         
  razítko      podpis 

 
  

       

Pfiloha é. Z1 ke Smlouvé o rovédéni éstebnich éinnosti 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA C. Z1 VZOR ZADAVACiHo LISTU — ZADAVACi LIST PESTEBNiCH
CINNOSTi

Zadévaci list 6. Ze dne
Adresa dodavatele:

v ICQ:
PSC: v DIC:
Adresa odbératele: Lesy Ceské republiky, s.p., lesni spréva

ICQ: 42196451
DIC: CZ 42196451

Pfedmét objednévky:

rost . mnoistvi Poznémka

razitko podpis
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Příloha č.  Z2 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE 
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Prv'iloha é. Z2 ke Smlouvé o rovc’zdénz’ éstebnich éinnosti 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA (‘1. Z2 OSTATNi INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:
číslo LS:

název LS:
číslo KŘ:

název KŘ:
vým ěra [ha]:

těžba [m 3]:

Minimální po čet THP 1

Specifikace zakázky : Pěstební činnost
Revíry patřící do zakázky Krasíkov - pěstební činnost : Revír č. 7 - Krasíkov 
ZDŮRAZŇUJEME, ŽE TĚŽEBNÍ ČINNOST A PRODEJ DŘÍVÍ NA REVÍRU 7-KRASÍKOV NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ZAKÁZKY.
PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY JE POUZE PĚSTEBNÍ ČINNOST VČ. DODÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU.
Zastoupení PLO :      6 Západočeská pahorkatina 32 %, 3 Karlovarská vrchovina 68%.
Zastoupení LVS : 1. DB -  +-, 2. BK-DB - 1%, 3. DB-BK - 38%, 4.  BK -  54%, 5. JD-BK - 7%
Zakázku Krasíkov - pěstební činnost tvoří 1 revír na katastrální rozloze 5505 ha. Je situován západně od Bezdružic, do oblasti obcí 
Kokašice, Řešín, Polžice, Lestkov, Hanov, Zhořec, Kamýk, Loučky, Zahrádka a Staré Sedlo.
Přístupy do lesů jsou přes zemědělské pozemky místy obtížné a je třeba jednat s jejich majiteli.
Přítomnost  zvěře sika si vyžaduje zajištění rychlé a účinné ochrany kultur (oplocenky, nátěry repelenty).
Na území zakázky je vyhlášena PP Krasíkov a přírodní park Hadovka.
V případech použití chemických přípravků je v rámci komentáře níže specifikována úprava chemického přípravku a účinná látka.
Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípavky s účinnými látkami zařazenými  do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO
Upozorňujeme na nutnost splnění výchovných zásahů do 40-ti let. Ze strany LS bude požadováno ihned začít s výchovou v porostech
 do 40-ti let věku a prořezávkách V krajním případě bude přistoupeno k harmonogramu plnění a v případě jeho nedodržení budou
uplatňovány smluvní sankce v plné výši.
Minimální plošný rozsah prořezávek a zpřístupňování porostů řezem : cca 30 ha/1 rok
Podíl výchov z přirozené obnovy : 15%
K jednotlivým výkonům PČ :

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 50%, jehličnatý klest 90%
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 50%, jehličnatý klest 90%, možný podíl úklidu ploch po výrobě 

energetické štěpky 50% - jedná se o douklizení neodebraných potěžebních zbytků z holin po těžbě.
11210 Jehličnatý klest 90%
12010 Možný podíl mechanizované přípravy až 70%

Plošky 35x35 30%, vzdálenost středů plošek cca 90 cm, vzdálenost středů řad cca 100cm
12020 Možný podíl mechanizované přípravy až 100%. Narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn 

musí být překlopen mimo pruh. Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů max. 120 cm pro BO, DB, BK, 
v ostatních případech 180 cm.

12060 úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA.
12070 úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA.
12110 Možný podíl mechanizované přípravy až 70%

Plošky 35x35 30%, vzdálenost středů plošek cca 90 cm, vzdálenost středů řad cca 100cm
12120 Možný podíl mechanizované přípravy až 100%. Narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn 

musí být překlopen mimo pruh. Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů max. 120 cm pro BO, DB, BK, 
v ostatních případech 180 cm.

12170 úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA.
16010 Jamky 25x25 70%, jamky 35x35 cm 30%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, použití technologie

mechanizovaně jamkovačem možné.
16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 40% 
16040 Pro sadbu krytokořenného sadebního materiálu, velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému 

balu sázené sazenice resp. semenáčku
16210 Jamky 25x25 70%, jamky 35x35 cm 30%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, použití technologie

mechanizovaně jamkovačem možné.
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 45%
16240 Pro sadbu krytokořenného sadebního materiálu, velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému 

balu sázené sazenice resp. semenáčku
16900 2500 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.
22010 Oplocenka bude dodána bez horního ráhna 

50% oplocenek bude dodáno se spodním ráhnem – přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky
Minimální průřez spodního ráhna v nejužším místě 36 cm2
Zavětrování kůlů z vnější i vnitřní strany.

                                      Oplocenky z lesnického pletiva: síla drátu - vodící drát min.2,5 mm, svislé dráty min 2,0 mm, počet vodorovných 
                                      drátů min. 16 u výšky 150 cm. Minimálně 30 cm od spodu výška ok max. 5 cm.  

22030 Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,3m) vzdálenost drátů 5 cm. Vzpěry spojeny v dolní třetině do tvaru
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:
číslo LS:

název LS:
číslo KŘ:

název KŘ:
vým ěra [ha]:

těžba [m 3]:

Minimální po čet THP 1

Specifikace zakázky : Pěstební činnost
Revíry patřící do zakázky Krasíkov - pěstební činnost : Revír č. 7 - Krasíkov 
ZDŮRAZŇUJEME, ŽE TĚŽEBNÍ ČINNOST A PRODEJ DŘÍVÍ NA REVÍRU 7-KRASÍKOV NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ZAKÁZKY.
PŘEDMĚTEM ZAKÁZKY JE POUZE PĚSTEBNÍ ČINNOST VČ. DODÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU.
Zastoupení PLO :      6 Západočeská pahorkatina 32 %, 3 Karlovarská vrchovina 68%.
Zastoupení LVS : 1. DB -  +-, 2. BK-DB - 1%, 3. DB-BK - 38%, 4.  BK -  54%, 5. JD-BK - 7%
Zakázku Krasíkov - pěstební činnost tvoří 1 revír na katastrální rozloze 5505 ha. Je situován západně od Bezdružic, do oblasti obcí 
Kokašice, Řešín, Polžice, Lestkov, Hanov, Zhořec, Kamýk, Loučky, Zahrádka a Staré Sedlo.
Přístupy do lesů jsou přes zemědělské pozemky místy obtížné a je třeba jednat s jejich majiteli.
Přítomnost  zvěře sika si vyžaduje zajištění rychlé a účinné ochrany kultur (oplocenky, nátěry repelenty).
Na území zakázky je vyhlášena PP Krasíkov a přírodní park Hadovka.
V případech použití chemických přípravků je v rámci komentáře níže specifikována úprava chemického přípravku a účinná látka.
Z důvodu certifikace lesů PEFC nebudou použity přípavky s účinnými látkami zařazenými  do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO
Upozorňujeme na nutnost splnění výchovných zásahů do 40-ti let. Ze strany LS bude požadováno ihned začít s výchovou v porostech
 do 40-ti let věku a prořezávkách V krajním případě bude přistoupeno k harmonogramu plnění a v případě jeho nedodržení budou
uplatňovány smluvní sankce v plné výši.
Minimální plošný rozsah prořezávek a zpřístupňování porostů řezem : cca 30 ha/1 rok
Podíl výchov z přirozené obnovy : 15%
K jednotlivým výkonům PČ :

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 50%, jehličnatý klest 90%
11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 50%, jehličnatý klest 90%, možný podíl úklidu ploch po výrobě 

energetické štěpky 50% - jedná se o douklizení neodebraných potěžebních zbytků z holin po těžbě.
11210 Jehličnatý klest 90%
12010 Možný podíl mechanizované přípravy až 70%

Plošky 35x35 30%, vzdálenost středů plošek cca 90 cm, vzdálenost středů řad cca 100cm
12020 Možný podíl mechanizované přípravy až 100%. Narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn 

musí být překlopen mimo pruh. Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů max. 120 cm pro BO, DB, BK, 
v ostatních případech 180 cm.

12060 úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA.
12070 úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA.
12110 Možný podíl mechanizované přípravy až 70%

Plošky 35x35 30%, vzdálenost středů plošek cca 90 cm, vzdálenost středů řad cca 100cm
12120 Možný podíl mechanizované přípravy až 100%. Narušení půdního krytu na minerální zeminu. Případný drn 

musí být překlopen mimo pruh. Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost středu pruhů max. 120 cm pro BO, DB, BK, 
v ostatních případech 180 cm.

12170 úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA.
16010 Jamky 25x25 70%, jamky 35x35 cm 30%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, použití technologie

mechanizovaně jamkovačem možné.
16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 40% 
16040 Pro sadbu krytokořenného sadebního materiálu, velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému 

balu sázené sazenice resp. semenáčku
16210 Jamky 25x25 70%, jamky 35x35 cm 30%, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, použití technologie

mechanizovaně jamkovačem možné.
16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 45%
16240 Pro sadbu krytokořenného sadebního materiálu, velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému 

balu sázené sazenice resp. semenáčku
16900 2500 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm.
22010 Oplocenka bude dodána bez horního ráhna 

50% oplocenek bude dodáno se spodním ráhnem – přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky
Minimální průřez spodního ráhna v nejužším místě 36 cm2
Zavětrování kůlů z vnější i vnitřní strany.

                                      Oplocenky z lesnického pletiva: síla drátu - vodící drát min.2,5 mm, svislé dráty min 2,0 mm, počet vodorovných 
                                      drátů min. 16 u výšky 150 cm. Minimálně 30 cm od spodu výška ok max. 5 cm.  

22030 Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,3m) vzdálenost drátů 5 cm. Vzpěry spojeny v dolní třetině do tvaru
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Priloha é. Z2 - Ostatni informace
kéd zakézky: 217003

nézev zakézky: Krasikov - péstebnl’ éinnost
éislo LS: W

nézev LS: Stfibro
éislo KR: 30

nézev KR: Plzefi
véra [ha]: 1 400

téiba [m3]: 0

|Minimé|ni poéet m: | 1 |
Specifikace zakazky : Péstebnl’ éinnost
Reviry patriot do zakazky Krasfkov - péstebnl’ éinnost : ReVI'r 6. 7 - Krasikov
ZDURAZNUJEME, 2E TEZEBNi CINNOST A PRODEJ DRivi NA REViRU 7-KRASiKOV NENi PREDMETEM TETO ZAKAZKY.
PREDMETEM ZAKAZKY JE POUZE PESTEBNi CINNOST VC. DODANi SADEBNiHO MATERIALU.
Zastoupenl’ PLO : 6 Zépadoéeska pahorkatina 32 %, 3 Karlovarska’ vrchovina 68%.
Zastoupenl’ LVS: 1. DB - +-, 2. BK-DB - 1%, 3. DB-BK - 38%, 4. BK - 54%, 5. JD-BK - 7%
Zakézku Krasikov - péstebnl’ éinnost tvofl' 1 reVI'r na katastra’lnl’ rozloze 5505 ha. Je situovan zapadné od BezdruZic, do oblasti obcf
Kokaéice, Reél’n, PolZice, Lestkov, Hanov, Zhofec, Kamyk, Louéky, Zahrédka a Staré Sedlo.

Pfistupy do lesfl jsou pres zemédélské pozemky misty obtl’Zné a je treba jednat s jejich majiteli.
Pfitomnost zvéfe sika si vyZaduje zajiéténl’ rychle’ a 06inné ochrany kultur (Oplocenky, natéry repelenty).
Na Uzeml' zakazkyje vyhlaéena PP Krasfkov a pfl’rodnl’ park Hadovka.
V pfl’padech pouZitI’ chemickych pfl'pravkfi je v ra’mci komenta’fe nI’Ze specifikovana Uprava chemického pfl'pravku a (minna Iétka.
Z dflvodu certifikace lesfl PEFC nebudou pouZity pfl’pavky s UéinnYmi Iatkami zafazenymi do kategorie 1A a 1B dle klasifikace WHO
Upozorfiujeme na nutnost splnénl’ vyichovm'Ich za’sahfi do 40-ti let. Ze strany LS bude poZadovano ihned zaél’t s vychovou v porostec
do 40-ti let véku a prorezavkach V krajnl’m pfl'padé bude pfistoupeno k harmonogramu plnénl’ a v pfl’padé jeho nedoeenI’ budou
uplatfiovany smluvnl' sankce v plné vyéi.
Minimélnl’ ploény rozsah prorezavek a zpfl’stupfiovéni porostL‘] Fezem : cca 30 ha/1 rok
PodI’I vychov z prirozené obnovy : 15%
Kjednotliv vyikonflm PC :

11010 Moiny podI’I mechanizovane’ho shrnovém’ klestu 50%, jehliénaty klest 90%
11110 Moiny podI’I mechanizovane’ho shrnovém’ klestu 50%, jehliénaty klest 90%, moiny podI’I Uklidu ploch p0 vyirobé

energetické étépky 50% - jedné se 0 douklizenl' neodebranych potéZea’ch zbytkl‘] z holin po téibé.
11210 Jehliénaty klest 90%
12010 Moiny podI’I mechanizovane’ pfl’pravy a2 70%

Ploéky 35x35 30%, vzdalenost stredfl ploéek cca 90 cm, vzdalenost stfedfl fad cca 100cm

12020 Moiny podI’I mechanizovane’ pfl’pravy 212 100%. Naruéenl’ pfldniho krytu na mineralnl' zeminu. Pfl'padny drn
must bylt preklopen mimo pruh. Sifka pruhfi min. 35 cm, vzdalenost stredu pruhfl max. 120 cm pro BO, DB, BK,
v ostatnl’ch pfl'padech 180 cm.

12060 L'Iprava SL 3 06innou Iatkou GIyphosate-IPA.
12070 L'Iprava SL 3 06innou Iatkou GIyphosate-IPA.
12110 Moiny podI’I mechanizovane’ pfl’pravy a2 70%

Ploéky 35x35 30%, vzdalenost stredfl ploéek cca 90 cm, vzdalenost stfedfl fad cca 100cm

12120 Moiny podI’I mechanizovane’ pfl’pravy 212 100%. Naruéenl’ pfldniho krytu na mineralnl' zeminu. Pfl'padny drn
must bylt preklopen mimo pruh. Sifka pruhfi min. 35 cm, vzdalenost stredu pruhfl max. 120 cm pro BO, DB, BK,
v ostatnl’ch pfl'padech 180 cm.

12170 L'Iprava SL 3 06innou Iatkou GIyphosate-IPA.
16010 Jamky 25x25 70%, jamky 35x35 cm 30%, jamky prokopané p0 celé ploée do hloubky 20 cm, pouZitI’ technologie

mechanizované jamkovaéem moZné.
16020 Moiny podI’I sadby tovacim strojem 40%
16040 Pro sadbu krytokorenného sadebnl’ho materia’lu, velikost sazeci roury (dutého ryée) must odpovidat kofenove'mt

balu sazené sazenice resp. semena’éku I
16210 Jamky 25x25 70%, jamky 35x35 cm 30%, jamky prokopané p0 celé ploée do hloubky 20 cm, pouZitI’ technologie

mechanizované jamkovaéem moZné.
16220 Moiny podI’I sadby tovacim strojem 45%
16240 Pro sadbu krytokorenného sadebnl’ho materia’lu, velikost sazeci roury (dutého ryée) must odpovidat kofenove'mt

balu sazené sazenice resp. semena’éku
16900 2500 ks/ha, jamkova sadba, jamky 35x35 cm prokopané p0 celé ploée do hloubky 20 cm.
22010 Oplocenka bude dodana bez hornl’ho réhna

50% oplocenek bude dodano se spodnl’m réhnem — pfitluéeno v Urovni zemé z vnéjél' strany Oplocenky
Minimalnl' prfirez spodnl’ho rahna v nejuZéI’m ml’sté 36 cm2
Zavétrovanl' kflll‘] z vnéjél' i vnitFnI' strany.

Oplocenky z lesnického pletiva: sila drétu - vodl'ci drét min.2,5 mm, svislé draty min 2,0 mm, poéet vodorovr
dratfl min. 16 u vyiéky 150 cm. Minimélné 30 cm od spodu vyéka ok max. 5 cm.

22030 Lesnické pletivo ve spodnl’ éa’sti (min 0,3m) vzda’lenost dratfl 5 cm. Vzpéry spojeny v dolnl’ tretiné do tvaru
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                                 písmene A třetí vzpěrou o minimálním průřezu 36 cm2 cm v nejslabším místě.
                                       Oplocenky z lesnického pletiva: síla drátu - vodící drát min.2,5 mm, svislé dráty min 2,0 mm, počet vodorovných 
                                       drátů min. 16 u výšky 150 cm. Minimálně 30 cm od spodu výška ok max. 5 cm.

22410 Oplocenka bude dodána bez horního ráhna 
50% oplocenek bude dodáno se spodním ráhnem – přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky
Minimální průřez spodního ráhna v nejužším místě 36 cm2
Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,3m) vzdálenost drátů 5 cm, zavětrování kůlů z vnější i vnitřní strany.

22710 Dodání spodního ráhna – přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky
Minimální průřez spodního ráhna v nejužším místě 36 cm2

23010 Pletivo a kůly viz. 22011, délka pole 3 m
23110 Úprava PA s účinnou látkou Destilační zbytky tuků + Křemenný písek + Olej tálový surový
23120 Úprava PA s účinnou látkou Destilační zbytky tuků + Křemenný písek + Olej tálový surový
23150 Zmlazení BO a SM, ošetření v průměru 7 000ks/ha
23160 Zmlazení BO a SM, ošetření v průměru 7 000ks/ha
23310 90% Plastový tubus vysoký 150cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, 

růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.Nosné kůly-DB,AK,JS,JL,železná tyč
23330 Pletivo 150 cm, oka max. 5x5 cm. Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50cm.

Nosné kůly - DB, AK, JS, JL nebo železná tyč
23380 Demontáž individuální ochrany či odstranění jejich zbytků,odvoz,ekologická likvidace
24010 Plošky o průměru 80cm (40 cm od sazenice na každou stranu). Podíl SM a MD 80%.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50% (vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm),  podíl ožnutých 

pruhů umístěných na řádku sazenic 50% (vzdálenost řádků 2 m, podíl SM, MD 60%, šířka pruhů 80 cm).
24210 Plošky o průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu). Podíl SM a MD 80%.
24410 Plošky o průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu). Úprava EC s účinnou látkou glyfosát.
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 50% pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50% pruhy na řadě sazenic. Úprava EC s účin-

nou látkou Fluazifop-P-Butyl
24430 Úprava EC s účinnou látkou Fluazifop-P-Butyl
24540 Úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA. Odstranění škodících dřevin a nátěr či postřik pařízků.
25010 Úprava EW s účinnou látkou Zeta-cypermethrin, přídavek barviva
26010 Přípravky dialkyldithiokarbamáty. Ošetření průměrně 7 000ks/ha
26020 Přípravky s účinnou látkou flokumafen, dávka 1,5 kg/ha do nor
31010 5000 ks/ha výška do 2m
31310 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy 20%. 
31410 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy 15%. 
31510 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy 10%. 
31610 Linky široké 3m, vyklizené, vzdálenost linek 40m
32310 Pokrácení na 2 až 3 m sekce s ponecháním na místě, z linek odstraněno, cena na listu ,,C-PC" zahrnuje i těžbu

                                       NRH, jež napadne. Předpokládaný objem NRH = 1100 m3/1 rok, v prům.hm. 0,09 m3. 
36010 Deskové lapače z PVC v majetku dodavatele prací (předpokládaná životnost 5 let).
36030 Výroba a instalace trojnožky, k ošetření přípravky s úpravou SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36160 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36170 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36330 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36340 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36430 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36510 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36520 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
43080 Výřez určených jedinců, jejich odstranění z produkční plochy, dočištění plochy po těžbě

Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu (včetně sadebního). 
Umělá obnova lesa a zalesňování včetně manipulce se sadebním materiálu bude prováděno v souladu s ČSN 48 2116.
     Sadební materiál označen  xxxx5 - jedná se o krytokořennou sadbu pěstovanou technologií "na vzduchovém polštáři" 
např. v sadbovačích Quick Pot. Velikost sadbovače u sazenic požadujeme minimálně 300 ml, minimální velikost sadbovačů 
 u semenáčků se řídí ČSN 482115. Zalesňování obalovaných sazenic bude v případě sadby štěrbinové provedeno sazečem určeným 
k výsadbě sazenic ze sadbovače. V ostatních případech bude krytokořenný sadební materiál zalesněn jamkovou sadbou nebo 
mechanizovaně jamkovačem.
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                                 písmene A třetí vzpěrou o minimálním průřezu 36 cm2 cm v nejslabším místě.
                                       Oplocenky z lesnického pletiva: síla drátu - vodící drát min.2,5 mm, svislé dráty min 2,0 mm, počet vodorovných 
                                       drátů min. 16 u výšky 150 cm. Minimálně 30 cm od spodu výška ok max. 5 cm.

22410 Oplocenka bude dodána bez horního ráhna 
50% oplocenek bude dodáno se spodním ráhnem – přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky
Minimální průřez spodního ráhna v nejužším místě 36 cm2
Lesnické pletivo ve spodní části (min 0,3m) vzdálenost drátů 5 cm, zavětrování kůlů z vnější i vnitřní strany.

22710 Dodání spodního ráhna – přitlučeno v úrovni země z vnější strany oplocenky
Minimální průřez spodního ráhna v nejužším místě 36 cm2

23010 Pletivo a kůly viz. 22011, délka pole 3 m
23110 Úprava PA s účinnou látkou Destilační zbytky tuků + Křemenný písek + Olej tálový surový
23120 Úprava PA s účinnou látkou Destilační zbytky tuků + Křemenný písek + Olej tálový surový
23150 Zmlazení BO a SM, ošetření v průměru 7 000ks/ha
23160 Zmlazení BO a SM, ošetření v průměru 7 000ks/ha
23310 90% Plastový tubus vysoký 150cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy, 

růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.Nosné kůly-DB,AK,JS,JL,železná tyč
23330 Pletivo 150 cm, oka max. 5x5 cm. Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50cm.

Nosné kůly - DB, AK, JS, JL nebo železná tyč
23380 Demontáž individuální ochrany či odstranění jejich zbytků,odvoz,ekologická likvidace
24010 Plošky o průměru 80cm (40 cm od sazenice na každou stranu). Podíl SM a MD 80%.
24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 50% (vzdálenost řádků 1 m, šířka pruhů 80 cm),  podíl ožnutých 

pruhů umístěných na řádku sazenic 50% (vzdálenost řádků 2 m, podíl SM, MD 60%, šířka pruhů 80 cm).
24210 Plošky o průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu). Podíl SM a MD 80%.
24410 Plošky o průměru 60cm (30 cm od sazenice na každou stranu). Úprava EC s účinnou látkou glyfosát.
24420 Pruhy o šířce 80 cm. 50% pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 50% pruhy na řadě sazenic. Úprava EC s účin-

nou látkou Fluazifop-P-Butyl
24430 Úprava EC s účinnou látkou Fluazifop-P-Butyl
24540 Úprava SL s účinnou látkou Glyphosate-IPA. Odstranění škodících dřevin a nátěr či postřik pařízků.
25010 Úprava EW s účinnou látkou Zeta-cypermethrin, přídavek barviva
26010 Přípravky dialkyldithiokarbamáty. Ošetření průměrně 7 000ks/ha
26020 Přípravky s účinnou látkou flokumafen, dávka 1,5 kg/ha do nor
31010 5000 ks/ha výška do 2m
31310 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy 20%. 
31410 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy 15%. 
31510 Prořezávky do 4m 30%. Porosty z přirozené obnovy 10%. 
31610 Linky široké 3m, vyklizené, vzdálenost linek 40m
32310 Pokrácení na 2 až 3 m sekce s ponecháním na místě, z linek odstraněno, cena na listu ,,C-PC" zahrnuje i těžbu

                                       NRH, jež napadne. Předpokládaný objem NRH = 1100 m3/1 rok, v prům.hm. 0,09 m3. 
36010 Deskové lapače z PVC v majetku dodavatele prací (předpokládaná životnost 5 let).
36030 Výroba a instalace trojnožky, k ošetření přípravky s úpravou SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36160 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36170 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36330 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36340 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36430 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36510 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
36520 úprava SC s účinnou látkou alpha-cypermethrin.
43080 Výřez určených jedinců, jejich odstranění z produkční plochy, dočištění plochy po těžbě

Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu (včetně sadebního). 
Umělá obnova lesa a zalesňování včetně manipulce se sadebním materiálu bude prováděno v souladu s ČSN 48 2116.
     Sadební materiál označen  xxxx5 - jedná se o krytokořennou sadbu pěstovanou technologií "na vzduchovém polštáři" 
např. v sadbovačích Quick Pot. Velikost sadbovače u sazenic požadujeme minimálně 300 ml, minimální velikost sadbovačů 
 u semenáčků se řídí ČSN 482115. Zalesňování obalovaných sazenic bude v případě sadby štěrbinové provedeno sazečem určeným 
k výsadbě sazenic ze sadbovače. V ostatních případech bude krytokořenný sadební materiál zalesněn jamkovou sadbou nebo 
mechanizovaně jamkovačem.
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pl’smene A tfetl’ vzpérou 0 minimélnl’m prflfezu 36 cm2 cm v nejslabél'm ml'sté.
Oplocenky z lesnického pletiva: slla drétu - vodl'ci drét min.2,5 mm, svislé dréty min 2,0 mm, poéet vodorov
drétfl min. 16 u vyiéky 150 cm. Minimélné 30 cm 0d spodu vyiéka 0k max. 5 cm.

22410 Oplocenka bude dodéna bez hornl’ho réhna
50% oplocenek bude dodéno se spodnl’m réhnem — pfitluéeno v Urovni zemé z vnéjél' strany Oplocenky
Minimélnl’ prfifez spodnl’ho réhna v nejuZéI’m ml’sté 36 cm2
Lesnioké pletivo ve spodnl’ éa’sti (min 0,3m) vzda’lenost drétfl 5 cm, zavétrovénl' kfllfl z vnéjél' i vnitfm’ strany.

22710 Dodénl’ spodnl’ho réhna — pfitluéeno v Urovni zemé z vnéjél' strany oplocenky
Minimélnl’ prfifez spodnl’ho réhna v nejuZéI’m ml’sté 36 cm2

23010 Pletivo a kflly viz. 22011, de’lka pole 3 m
23110 Uprava PA 5 Uéinnou létkou Destilaénl’ zbytky tukfl + Kfemenny pisek + Olej télovy surovy
23120 Uprava PA 5 Uéinnou létkou Destilaénl’ zbytky tukfl + Kfemenny pisek + Olej télovy surovy
23150 Zmlazenl’ BO a SM, oéetfenl' v prflméru 7 OOOks/ha

23160 Zmlazenl’ BO a SM, oéetfenl' v prflméru 7 OOOks/ha

23310 90% Plastovy tubus vysoky 150cm. Material tubusu zeleny voétinovy plast 3 UV filtrem a stabilizétorem barvy,
rastovy prostor min.10x10cm. Zivotnost minima’lné 5 let, samovolny rozpad.Nosné kfiIy-DB,AK,JS,JL,Zelezné tyl

23330 Pletivo 150 cm, oka max. 5x5 cm. Dra’t min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast. Zaploceny prfimér min.500m.
Nosné kflly - DB, AK, JS, JL nebo 2elezna’ tyé

23380 Demontéi individuélm’ ochrany oi odstranénl’jejich zbytkfl,odvoz,ekologické likvidace
24010 Ploéky o prfiméru 800m (40 cm 0d sazenice na kaZdou stranu). PodI’l SM a MD 80%.
24020 Podl’l pruhfl umisténYch mezi Fédky sazenic 50% (vzdélenost fédkfl 1 m, él’fka pruhfi 80 cm), podil oinutych

pruhfl umisténYch na Fédku sazenic 50% (vzda’lenost fédkfl 2 m, podil SM, MD 60%, él’fka pruhfi 80 cm).
24210 Ploéky o prfiméru 600m (30 cm 0d sazenice na kaZdou stranu). PodI’l SM a MD 80%.
24410 Ploéky o prfiméru 600m (30 cm 0d sazenice na kaZdou stranu). Uprava EC 5 L'Iéinnou létkou glyfosét.
24420 Pruhy o éifce 80 cm. 50% pruhy umistény mezi fédky sazenic, 50% pruhy na fadé sazenic. Uprava EC 3 (Join-

nou létkou FIuazifop-P-Butyl
24430 Uprava EC 3 (minnou Iétkou Fluazifop-P-Butyl
24540 Uprava SL 3 (minnou Iétkou GIyphosate-IPA. Odstranénl’ ékodl’clch dfevin a nétér 6i postFik pafl’zkfl.
25010 Uprava EW 5 Uéinnou létkou Zeta-cypermethrin, pfl’davek barviva
26010 PFI’pravky dialkyldithiokarbaméty. Oéetfenl' prflmérné 7 000ks/ha
26020 PFI’pravky s Uéinnou létkou flokumafen, dévka 1,5 kg/ha do nor
31010 5000 ks/ha vyiéka do 2m
31310 Profezévky do 4m 30%. Porosty z pfirozené obnovy 20%.
31410 Profezévky do 4m 30%. Porosty z pfirozené obnovy 15%.
31510 Profezévky do 4m 30%. Porosty z pfirozené obnovy 10%.
31610 Linky éiroké 3m, vyklizené, vzdélenost linek 40m

32310 Pokra’oenl’ na 2 a2 3 m sekce s ponecha’nl’m na ml’sté, z linek odstranéno, cena na listu ,,C-PC" zahrnuje i téibu

NRH, jeZ napadne. Pfedpokla'dany objem NRH = 1100 m3/1 rok, v prflm.hm. 0,09 m3.
36010 Deskové lapaée 2 PVC v majetku dodavatele praci (pfedpoklédané Zivotnost 5 let).
36030 vyroba a instalace trojnoZky, k oéetfenl’ pfl’pravky s Upravou SC 5 [Joinnou létkou alpha-cypermethrin.
36160 L'Iprava SC 3 (minnou Iétkou alpha-cypermethrin.
36170 L'Iprava SC 3 (minnou Iétkou alpha-cypermethrin.
36330 L'Iprava SC 3 (minnou Iétkou alpha-cypermethrin.
36340 L'Iprava SC 3 (minnou Iétkou alpha-cypermethrin.
36430 L'Iprava SC 3 (minnou Iétkou alpha-cypermethrin.
36510 L'Iprava SC 3 (minnou Iétkou alpha-cypermethrin.
36520 L'Iprava SC 3 (minnou Iétkou alpha-cypermethrin.
43080 vyfez uréenych jedincfi, jejich odstranénl’ z produkénl’ plochy, doéiéténl’ plochy po téZbé

Neni-li v podml’nkéch stanoveno jinak, poiadujl’ LCR,s.p. doda’nl’ sluieb véetné zahrnuth dodévek materiélu (véetné sadebnl’ho).
Umélé obnova lesa a zalesfiovéni véetné manipulce se sadebnl’m materia’lu bude provédéno v souladu s CSN 48 2116.

Sadebnl’ materiél oznaéen xxxx5 -jedné se 0 krytokofennou sadbu péstovanou technologil’ “na vzduchovém polétéfi"
napf. v sadbovaéich Quick Pot. Velikost sadbovaée u sazenic poiadujeme minimélné 300 ml, minimélnl’ velikost sadbovaéfl
u semenéékfl se fI'dI' CSN 482115. Zalesfiovém’ obalovanych sazenic bude v pfl’padé sadby étérbinové provedeno sazeéem uréeny'Ir

k vysadbé sazenic ze sadbovaée. V ostatnl’ch pfl'padech bude krytokofenny sadebnl’ materiél zalesnén jamkovou sadbou nebo
mechanizované jamkovaéem.

2/2

Lesy Ceské republiky, s. p.
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Příloha č. Z4  ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č. ……………. 
1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:    telefonní číslo 
- hasiče                          150 
- lékařskou záchrannou službu           155 
- policii                                               158 
- integrovaný záchranný systém     112  
- revírníka (lesníka, správce toků):     ……………………………. 

3. Smluvní partner: 
3.1 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.  

3.2  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. 
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Příloha č. Z4  ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato Příloha platí pro vymezené území (dále jen VÚ) č. ……………. 
1. Na daném VÚ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:    telefonní číslo 
- hasiče                          150 
- lékařskou záchrannou službu           155 
- policii                                               158 
- integrovaný záchranný systém     112  
- revírníka (lesníka, správce toků):     ……………………………. 

3. Smluvní partner: 
3.1 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.  

3.2  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. 
 

 

 

  

Prv'iloha é. Z4 ke Smlouvé o rovédéni éstebnich éinnosfi 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA C. Z4 ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PR1 PRACI
Tato Priloha plati pro vymezené fizemi (déle jen VU) é.

1. Na daném VU se vyskytuji zvléétnosti a pfisobi rizika:

2. V nutném pripadé lze telefonicky kontaktovat: telefonni éislo
- hasiée 150
- lékafskou zéchrannou sluibu 155
- policii 158
- integrovany zéchranny systém 112
- revirnika(1esnika,sprévce tokfi):

3. Smluvni partner:
3.1 Pri provédéni praci musi zajistit u sebe a i u svych zaméstnancfi a spolupracovnikfi dodriovéni

obecné zévaznych prévnich predpisfi k bezpeénosti a ochrané zdraVi pri préci, k poiérni ochrané
a k ochrané Zivotniho prostredi.

3.2 Pri provédéni praci souvisejicich s plnénim predmétu Smlouvy odpovidé u sebe, pripadné u
svych zaméstnancfi a spolupracovnikfi zejména za:
a) odbornou a zdravotni zpfisobilost pro vykonéVéni préce a déle za to, ie Vpripadé vzniku

pracovniho firazu zaznamené do Vlastni knihy firazfi fidaje poiadované V § 2 narizeni Vlédy
é. 201/2010 Sb., 0 zpfisobu evidence firazfi, hlééeni a zasiléni zéznamu o firazu, ve znéni
pozdéj§ich predpisfi, a tyto 1’1daje predé i kontaktni osobé Lesfi CR k provedeni zéznamu o
firazu V evidenci Lesfi CR,

b) rédny technicky stav pouiivanych strojfi, zarizeni, néstrojfi a néradi dle poiadavkfi Vyrobcfi,
c) pouiivéni odpovidajicich osobnich ochrannych pracovnich prostredkfi,
d) organizaci praci tak, aby na pracoviéti nevykonéval préce osamocen)? pracovnik,
e) dodriovéni bezpeéné VZdélenosti pri provédéni praci a za to, aby do ohroienych prostorfi

nevstoupila iédné jiné osoba nei ta, které préce prOVédi,
f) za neohroieni provozu na silniénich komunikacich, ielezniénich tratich, za neohroieni

ochrannych pésem, za ochranu telefonniho a elektrického vedeni, produktovodfi a jiného
majetku, pokud jsou V dosahu provédénych praci,

g) dodriovéni zésad uréenych Vyrobci pro bezpeéné zachézeni s pripravky na ochranu rostlin,
likVidaci obalfi, zbytkfi pripravkfi a odpadfi,

h) za pouiivéni biologicky odbouratelnych olejfi a hydraulickych kapalin éetrnych pro Zivotni
prostredi a za zamezeni finikfi ropnych produktfi pri préci a manipulaci s nimi,

i) ékody na Zivotech a zdravi lidi, iivotnim prostredi a na majetku Ceské republiky nebo Lesfi
CR éi daléich osob, ke kterym dojde pri zajiét’ovéni nebo provédéni éinnosti V dfisledku
ntodnych pracovnich postupfi nebo technologii, pouiivéni nevhodnych ropnych
produktfi, chemikélii éi zévadnych létek a materiélfi, pripadné nedodrienim obecné
zévaznych prévnich predpisfi,

j) za ékody, které zpfisobi on nebo jeho zaméstnanci éi spolupracovnici dopravou osob nebo
materiélu do mista plnéni predmetu Smlouvy, V misté plnéni a V jejich bezprostrednim okoli
nebo cestou z mista plnéni,

k) stabilizaci sklédek drivi.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 

 
PŘÍLOHA Č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
 

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů: 

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření: 

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 
ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny. 

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).  

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.  

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první 
věkové třídy. 

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy. 

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště. 

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného 
deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové 
pokrývky. 

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno. 

k) Je zakázáno pálit za silného větru. 

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.). 

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.  
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PŘÍLOHA Č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 
 

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů: 

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření: 

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy 
ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner 
oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 
a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny. 

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).  

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.  

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první 
věkové třídy. 

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy. 

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště. 

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného 
deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za sněhové 
pokrývky. 

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno. 

k) Je zakázáno pálit za silného větru. 

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.). 

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.  

 

Pfiloha é. Z5 ke Smlouvé o rovc’zdénz’ éstebnich éinnosti od 1. 1. 2017

PfiiLOHA é. Z5 ZASADY POZARNi OCHRANY

Tato Priloha obsahuje zésady pro rozdélévéni ohfifi, paleni Klestu, dale nevyuiitelnych Téiebnich
zbytkfi, popf. kfiry V lesnich porostech a na lesnich pozemcich.
Srnluvni partner je opravnén pouiivat otevreny ohen pouze V souladu se Zékonem 0 lesich a obecné
zavaznyrni pravnimi predpisy k poiarni ochrané. Pri péleni Klestu, kfiry, dale nevyuiitelnych Téiebnich
zbytkfi (dale jen ,,pé1eni“), je povinen dodriet tyto podminky:

1) V obdobi duben a2 rijen se paleni zakazuje. Vyjimky rnohou V obdobi nepriznivém pro vznik
poiaru povolit Lesy CR z téchto dfivodfi:
a) Vyrazného sniieni produkéni plochy uloienim Klestu a Téiebnich zbytkfi do pruhfi.
b) Hrozby premnoieni hmyzich ékfidcfi.
c) Nefimérného zvyéeni pracnosti pri snaéeni Klestu do pruhfi.

2) V obdobi listopad ai brezen lze provédét péleni pfi dodrieni téchto poiarné bezpeénostnich
opatreni:
a) Srnluvni partner je povinen predem oznamit Lesfim CR termin zamyéleného paleni. Lesy

CR jsou oprévnény zamyélené paleni zakazat. Pred zapoéetim paleni Srnluvni partner
oznémi operaénimu stredisku prisluéného hasiéského Zachranného sboru den, dobu
a misto zamVéleného paleni a jméno osoby odpovédné za paleni.

b) Paleni musi provadét nejméné dvouélenné skupina s uréenym vedoucim, ktery musi bjit
staréi osmnacti let. Prim}? vedouci skupinu seznémi s pracovnimi postupy, s praVidly pro
péleni, zékladnimi poiarnimi predpisy, zpfisobern privoléni pomoci a upozorni na
zvléétnosti pracoviété z hlediska poiarni ochrany.

c) Paleni lze provadét pouze V prvni poloviné pracovni smény.
d) Na pracoviéti musit k dispozici néradi k zamezeni éifeni ohné (motyky, lopaty).
e) Misto pro ohniété nesmi byt umisténo V blizkosti suchych traVin, na raéeliniétich, na

mraveniétich, na parezech a jinych poiérné nebezpeénych mistech.
f) Ohniété nesmi byt zaloieno bliie nei ve vzdalenosti 2O metrfi od jehliénatych porostfi prvni

Vekové tridy.
g) Misto uréené k paleni musi bjrt V dobé bez snéhové pokrky izolovano pruhem éirokym

nejméné 1 metr, kde se odstrani veékery horlavy material a2 na firoven mineralni pfidy.
h) Pracoviété lze opustit ai po fiplném uhaéeni ohné. Zuhelnatélé zbytky je nutno shrnout

smérem ke stredu ohniété do vzdalenosti nejméné 0,5 metru od okraje ohniété.
i) Po provedeném paleni musi bjrt jednotlivé ohniété p0 dobu 5 dnfi nebo do doby vydatného

deété alespofi jednou denné kontrolovana. Tato povinnost odpada pri paleni za snéhové
pokrjrvky.

j) Paleni V souVislych pruzich nebo plochéch je zakazano.
k) Je zakazano palit za silného Vétru.
l) Je zakézano k zakladani ohné pouiivat nebezpeény odpad, pfipadné material, jehoi

horenim vznikaji jedovaté latky (napr. pneumatiky, duée, apod.).

3) Srnluvni partner je povinen respektovat zakaz rozdélévéni ohne a koureni a respektovat poiarni
pfedpisy tykajici se manipulaci s pohonnjimi hmotami a oleji V lese.
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Příloha č. Z6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 
 
Smluvní partner Lesů ČR    ………………………………….. 
Název VÚ, na kterém je plněna veřejná zakázka: …………………………………… 
Kalendářní čtvrtletí:      …………………………………… 
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného Smluvního partnera Lesů ČR předkládám úplný 
seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění Pěstebních činností v rámci plnění 
Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně agenturních 
pracovníků), nebo jako Subdodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.   
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

Jméno a 
příjmení 
zaměstnance 

 
Státní 
příslušnost 

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance 

Název 
zaměstnavatele 

IČO 
zaměstnavatele 

     
     

 
Přehled Subdodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 

Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ 
  
  

 
Čestně prohlašuji, že: 
� výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý, 
� všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení, 
� všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných registrech, 

zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního 
pojištění a sociálního zabezpečení, 

� jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,  

� veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou 
prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur, 

� všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

� Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,  
� Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění,     
� Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,     
� Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, 

� Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 
činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

V …………………………………. dne ………………. 
…………………………………………………………….. 

            podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR 
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Příloha č. Z6 ke Smlouvě o provádění pěstebních činností od 1. 1. 2017 
 

PŘÍLOHA Č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ 
 
Smluvní partner Lesů ČR    ………………………………….. 
Název VÚ, na kterém je plněna veřejná zakázka: …………………………………… 
Kalendářní čtvrtletí:      …………………………………… 
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného Smluvního partnera Lesů ČR předkládám úplný 
seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění Pěstebních činností v rámci plnění 
Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Subdodavatelů (včetně agenturních 
pracovníků), nebo jako Subdodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.   
Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků): 

Jméno a 
příjmení 
zaměstnance 

 
Státní 
příslušnost 

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance 

Název 
zaměstnavatele 

IČO 
zaměstnavatele 

     
     

 
Přehled Subdodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) 

Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ 
  
  

 
Čestně prohlašuji, že: 
� výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý, 
� všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení, 
� všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných registrech, 

zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního 
pojištění a sociálního zabezpečení, 

� jako Subdodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 
s příslušným oprávněním k podnikání,  

� veškeré platby Subdodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky jsou 
prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur, 

� všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Subdodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, 

� Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,  
� Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění,     
� Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,     
� Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Subdodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, 

� Smluvní partner Lesů ČR ani žádný z jeho Subdodavatelů (včetně osob samostatně výdělečně 
činných) není v České republice veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

V …………………………………. dne ………………. 
…………………………………………………………….. 

            podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR 

Prv'iloha é. Z6 ke Smlouvé o rovédéni éstebnich éinnosn’ 0d 1. 1. 2017

PRiLOHA é. Z6 VZOR CESTNEHO PROHLASENi

Smluvni partner Lesfi CR .........................................
NazeV VU, na kterém je plnéna verejna zakazka: ..........................................
Kalendarni étvrtleti: ..........................................
Jako osoba oprévnéna jednat za vyée specifikovaného Smluvniho partnera Lesfi CR predkladam fiplny
seznarn osob, které se V uvedeném obdobi podilely na provédéni Péstebnich éinnosti V ramci plnéni
Verejné zakazky, at’ ui jako zaméstnanci Smluvniho partnera éi jeho Subdodavatelfi (Véetné agenturnich
pracovnikfi), nebo jako Subdodavatelé — osoby samostatné vydéleéné éinné.
Prehled zaméstnancfi (Véetné agenturnich pracovnikfi):
Jmeno a Adresa trvalého bydliété NézeV ICOprijmeni Statni v V vv w v zamestnance zamestnavatele zamestnavatelezamestnance prlslusnost

Prehled Subdodavatelfi — osob samostatné ldéleéné éinnych (OSVC)
Jméno a prijmeni OSVC ICO OSVC

Cestné prohlaéuji, 2e:
- vyée uvedeny seznam osob, podilejicich se na plnéni Verejné zakazky, je 11pa a praiVy,
- Véichni cizi stétni prisluénici, kteri se podfleji na plnéni Verejné zakazky, maji potrebna povoleni

k pobytu V Ceské republice a pracovni povoleni,
- Véechny osoby, podilejici se na plnéni Verejné zakazky, jsou radné ohlaéeny V prisluénych registrech,

zejména pak registrech vztahujicich se k agendé dané z pfij Infi fyzickych osob, verejného zdravotniho
pojiéténi a socialniho zabezpeéeni,

- jako Subdodavatelé jsou k plnéni Verejné zakazky vyuiivany Vyhradné pravnické éi fyzické osoby
s prisluénym opravnénim k podnikani,

- veékeré platby Subdodavatelfim za provadéni éinnosti souVisejicich s plnénim Verejné zakazky jsou
provadény Vyhradné na zakladé radné vystavenych faktur,

- Véichni zaméstnanci Smluvniho partnera i Véichni zaméstnanci jeho Subdodavatelfi byli radné
proékoleni ohledné problematiky bezpeénosti a ochrany zdraVi pri praci, a byli radné vybaveni
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky V souladu s platnou pravni 1’1prav0u,

- Smluvni partner Lesfi CR nema V Ceské republice V evidenci dani zachyceny danOVé nedoplatky,
- Smluvni partner Lesfi CR nema V Ceské republice nedoplatek na pojistném a na penale na verejné

zdravotni pojiéténi,
- Smluvni partner Lesfi CR nema V Ceské republice nedoplatek na pojistném a na penale na socialni

zabezpeéeni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,
- Smluvnimu partnerovi Lesfi CR ani iadnému z jeho Subdodavatelfi nebyla Vposlednich 3 letech

pravomocné uloiena pokuta za umoinéni Vykonu nelegélni préce podle zakona é. 435/2004 Sb., 0
zarnéstnanosti,

- Smluvni partner Lesfi CR ani 151n z jeho Subdodavatelfi (Véetné osob samostatné Vydéleéné
éinnych) neni V Ceské republice veden V rejstriku osob se zakazem plnéni verejnych zakazek.

V ........................................ dne ...................

podpis osoby opravnéné jednat za Smluvniho partnera Lesfi CR
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