
Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu
vlastnického práva k vytěženým stromům s příjmem dříví

(dále jen Smlouva)
 

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 

číslo Smlouvy: 317131008
 

I.
Smluvní strany

 
Poskytovatel:
 
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové,
PSČ 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D.,
generálním ředitelem
zastoupený Ing.  Ph.D. ředitel
KŘ/LZ na základě pověření
na adrese Jezuitská 13, Brno 602 00
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení: ---
číslo účtu: ---
ke smluvnímu jednání pověřen:
---
Tel.: ---
E-mail: ---
a dále lesní správce příslušné LS na adrese: ---

Nabyvatel:
 
Ing. Jaromír Dřímal
se sídlem / s místem podnikání
Nádražní 839, Chropyně
PSČ 768 11
zapsaný v obchodním rejstříku u
FO podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v OR
zastoupený: ---
 
IČ: 01797387
DIČ:
bankovní spojení: ---
číslo účtu: ---
ke smluvnímu jednání pověřen:
---
Tel.: ---
E-mail: ---

 
II.

Předmět Smlouvy

2.1.  2.1.  Poskytovatel  touto  Smlouvou  poskytuje  Nabyvateli  výlučné,  časově  omezené  právo  vytěžit
stromy  v  Aukčním  bloku  a  nabýt  vlastnické  právo  ke  Dříví,  to  vše  za  podmínek  uvedených  v  této
Smlouvě, Obchodních podmínkách k této Smlouvě, v Zadání aukce a v souladu s výsledky Aukce.

2.2.  Nabyvatel  tímto práva dle bodu 2.1. této Smlouvy od Poskytovatele přijímá, zavazuje se za jejich
poskytnutí zaplatit Poskytovateli úplatu sjednanou v čl. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veškeré
další povinnosti stanovené touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a dle Zadání aukce.

 
III.

Zadání Aukce

3.1.  Vymezení  Aukčního  bloku  a  Dříví,  jakož  i  další  podmínky  těžby  a  související  informace,  jsou
uvedeny v Zadání Aukce, které je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 1. Bližší obsah Zadání
Aukce a význam některých údajů v něm jsou popsány v Obchodních podmínkách.

 
IV.

Úplata

4.1. Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce, Zadání aukce a je následující:

Jednotková kupní cena bez DPH 732 Kč/m3
Předpokládané množství Dříví v Aukčním bloku 88 m3
Úplata bez DPH: 64 400 Kč
DPH: 13 524 Kč
Úplata s DPH: 77 924 Kč

4.2.  V  případě,  že  skutečně  vytěžené  množství  Dříví  nebude  shodné  s  Předpokládaným  množstvím
Dříví v Aukčním bloku, bude Konečná výše úplaty vypočtena jako součin skutečně vytěženého množství
dříví a Jednotkové kupní ceny bez DPH stanovené v Kč/m3 na základě výsledku Aukce, přičemž k této
částce bude připočteno DPH.

 
V.

Termíny
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V.

Termíny

Smlouva o poskytnuti v9|uéného préva vytéiit lesni porost a o pfevodu
vlastnického préva k vytéiem’lm stromflm s pfijmem dfivi

(déle jen Smlouva)

uzavfené podle § 1746 odst.2 zékona (“3. 89/2012 8b., obéanského zékom’ku

(“:I'slo Smlouvy: 317131008

I.
Smluvni strany

Poskytovatel: Nabyvatel:

Lesy Ceské republiky, s.p. Ing. Jaromir Dfimal
se sidlem Pfemyslova 1106/19, se sidlem / s mistem podnikém’
Novj/ Hradec Krélové, NédvraZnI' 839, Chropyné
PSC 500 08 Hradec Krélové PSC 768 11
zapsany v obchodm’m rejsth’ku u Krajského soudu zapsany v obchodnl'm rejstT'I'ku u
v Hradci Krélové, oddil AXII, vloika 540 F0 podnikajl'ci dle Zivnostenského za’kona
zastoupeny Ing. Danielem Szérédem, Ph.D., nezapsané v OR
genera'lnl'm Feditelem v zastoupeny: ---
zqstoupeny Ing. Ph.D. feditel
KR/LZ na zékladé povéfenl' IC' 17 7 7
ng adrese Jezuitské 13, Brno 602 00 DIE? 9 38
IC: 42196451 ' ' - '-

[QankQa' SpOJen': ke smluvm’mu jedném’ povéFen:CISIO uctu:
ke smluvm’mu jedném’ povéFen: Tel.: ___
Te|.: ___ E-maII: ---

E-mail: ---
a déle lesnl' sprévce pfisluéné LS na adrese: ---

ll.
Pfedmét Smlouvy

2.1. 2.1. Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli vyluéné, éasové omezené prévo vytéZit
stromy v Aukém’m bloku a naby'It vlastnické prévo ke DFI'VI', to vée za podml'nek uvedenych v této
Smlouvé, Obchodnl'ch podminkéch k této Smlouvé, v Zadém’ aukce a v souladu s vysledky Aukce.

2.2. Nabyvatel tl'mto préva dle bodu 2.1. této Smlouvy 0d Poskytovatele pfijl'mé, zavazuje se za jejich
poskytnuti zaplatit Poskytovateli Uplatu sjednanou v él. IV. této Smlouvy a zavazuje se splnit i veékeré
daléi povinnosti stanovené touto Smlouvou, Obchodnl'mi podml'nkami a dle Zadém’ aukce.

Ill.
Zadéni Aukce

3.1. Vymezem’ Aukéniho bloku a DFI’VI’, jakoz i daléi podminky téZby a souvisejl'ci informace, jsou
uvedeny v Zadénl' Aukce, které je nedl'lnou souéa’stl' této Smlouvy jako Pfiloha E). 1. BIiZéI’ obsah Zadém’
Aukce a vyznam nékterych Udajfl v ném jsou popsa’ny v Obchodm’ch podml'nkéch.

, IV.
Uplata

4.1. Uplata byla stanovena na zékladé vy'Isledku Aukce, Zadém’ aukce a je nésledujici:

Jednotkové kupni cena bez DPH 732 Ké/m3
Pfedpokla'dané mnoistvn’ Dh'vi v Aukénim bloku 88 m3
Uplata bez DPH: 64 400 Ké
DPH: 13 524 K6
Uplata s DPH: 77 924 Ké

4.2. V pfipadé, 2e skuteéné vytéZené mnoistvi DFI'VI' nebude shodné s PfedpoklédanYm mnoistvim
DFI’VI’ v Aukém’m bloku, bude Koneéné vyée Uplaty vypoétena jako souéin skuteéné vytézeného mnotvi
dfivi a Jednotkové kupni ceny bez DPH stanovené v Ké/m3 na zékladé vysledku Aukce, pfiéemz k této
ééstce bude pfipoéteno DPH.

V.
Terminy



5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže
uvedených činností:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 16.6.2017
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.11.2017

 
VI.

Závěrečná ujednání

6.1.  Tato  Smlouva  se  řídí  Obchodními  podmínkami  státního  podniku  Lesy  České  republiky,  s.p.  ke
Smlouvám  o  poskytnutí  výlučného  práva  vytěžit  lesní  porost  a  o  převodu  vlastnického  práva  k
vytěženým  stromům  s  příjmem  dříví  č.  2015/01,  účinnými  ke  dni  zveřejnění  aukce,  dostupnými  na
http://www.lesycr.cz/o-nas/elektronicke-aukce-drivi/Stranky/default.aspx (v této Smlouvě jen jako Obcho
dní  podmínky).  Nabyvatel  prohlašuje,  že se s  Obchodními  podmínkami  před podpisem této  Smlouvy
řádně  seznámil,  zavazuje  se  jimi  řídit  a  je  srozuměn  s  tím,  že  v  případě  porušení  jakékoli  povinnosti
zajišťované  smluvní  pokutou  ve  prospěch  Poskytovatele  (viz  čl.  10.  OP),  bude  povinen  Poskytovateli
takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách
a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují Obchodní podmínky.

6.2. Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v
Obchodních podmínkách.

6.3.  Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních,  z nichž každá smluvní  strana obdrží  po jednom
vyhotovení.

6.4.  Poskytovatel podpisem této Smlouvy potvrzuje převzetí řádně vyplněné blankosměnky popsané v
čl. 11. Obchodních podmínek od Nabyvatele.

6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

       Příloha č. 1: Zadání Aukce

 
 

V............................dne...................
 
 
Poskytovatel:
 
 
 
 
Lesy České republiky, s.p.

V............................dne...................
 
 
Nabyvatel:
 
 
 
 
Ing. Jaromír Dřímal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech provedení níže
uvedených činností:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: 16.6.2017
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do: 15.11.2017

 
VI.

Závěrečná ujednání

6.1.  Tato  Smlouva  se  řídí  Obchodními  podmínkami  státního  podniku  Lesy  České  republiky,  s.p.  ke
Smlouvám  o  poskytnutí  výlučného  práva  vytěžit  lesní  porost  a  o  převodu  vlastnického  práva  k
vytěženým  stromům  s  příjmem  dříví  č.  2015/01,  účinnými  ke  dni  zveřejnění  aukce,  dostupnými  na
http://www.lesycr.cz/o-nas/elektronicke-aukce-drivi/Stranky/default.aspx (v této Smlouvě jen jako Obcho
dní  podmínky).  Nabyvatel  prohlašuje,  že se s  Obchodními  podmínkami  před podpisem této  Smlouvy
řádně  seznámil,  zavazuje  se  jimi  řídit  a  je  srozuměn  s  tím,  že  v  případě  porušení  jakékoli  povinnosti
zajišťované  smluvní  pokutou  ve  prospěch  Poskytovatele  (viz  čl.  10.  OP),  bude  povinen  Poskytovateli
takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, v Obchodních podmínkách
a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále následují Obchodní podmínky.

6.2. Vymezení pojmů užívaných touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaženo v
Obchodních podmínkách.

6.3.  Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních,  z nichž každá smluvní  strana obdrží  po jednom
vyhotovení.

6.4.  Poskytovatel podpisem této Smlouvy potvrzuje převzetí řádně vyplněné blankosměnky popsané v
čl. 11. Obchodních podmínek od Nabyvatele.

6.5. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

       Příloha č. 1: Zadání Aukce

 
 

V............................dne...................
 
 
Poskytovatel:
 
 
 
 
Lesy České republiky, s.p.

V............................dne...................
 
 
Nabyvatel:
 
 
 
 
Ing. Jaromír Dřímal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Smluvnl' strany se dohodly v souladu se Zadém’m Aukce na nésledujl'cich terminech provedenl' m’ie
uvedenYch éinnostn’:

1. Terml'n ukonéem’ téZby (véetné soustfed’ovénl' DFI'VI') nejpozdéji do: 16.6.2017
2. PFedém’ Mista téZby zpét Poskytovateli nejpozdéji do: 15.11.2017

VI.
Zévéreéné ujednéni

6.1. Tato Smlouva se fidl’ Obchodm’mi podminkami stétniho podniku Lesy Ceské republiky, s.p. ke
Smlouvém o poskytnutl' vyluéného préva vytéiit lesnl' porost a 0 pfevodu vlastnického préva k
vytéienYm stromflm s pfl’jmem dfivi (“3. 2015/01, Uéinnymi ke dni zvefejnénl' aukce, dostupnymi na
http://www.lesycr.cz/o-nas/elektronicke-aukce—drivi/Stranky/default.aspx (v této Smlouvé jen jako Obcho
dni podminky). Nabyvatel prohlaéuje, 2e se 3 Obchodm’mi podminkami pfed podpisem této Smlouvy
fédné seznémil, zavazuje se jimi fidit a je srozumén 5 mm, ie v ph’padé poruéem’ jakékoli povinnosti
zajiét’ované smluvm’ pokutou ve prospéch Poskytovatele (viz (3|. 10. OP), bude povinen Poskytovateli
takovou smluvm’ pokutu uhradit. Pokud by se liéilo ujedném’ v této Smlouvé, v Obchodm’ch podminkéch
a v Zadém’ Aukce, mé pFednost ujedném’ v Zadém’ Aukce, déle nésledujl' Obchodm’ podminky.

6.2. Vymezem’ pojmfl uil'vanych touto Smlouvou, které nejsou vymezeny touto Smlouvou, je obsaieno v
Obchodm’ch podminkéch.

6.3. Tato Smlouva je sepséna ve dvou vyhotovem’ch, z nichZ kaida’ smluvnl' strana obdrii p0 jednom
vyhotovem’.

6.4. Poskytovatel podpisem této Smlouvy potvrzuje pfevzetl' T'édné vyplnéné blankosménky popsané v
él. 11. Obchodm’ch podminek od Nabyvatele.

6.5. Nedl'lnou souééstl' této Smlouvyje nésledujn’ci ph’loha:

Pfiloha 6:. 1: Zadénl' Aukce

V ............................dne ................... V ............................dne ...................

Poskytovatel: Nabyvatel:

Lesy Ceské republiky, s.p. Ing. Jaromir Df'imal



 
 
 
 
 
 
Originál  blankosměnky  popsané  v  bodu  6.4.  Smlouvy  byl  Poskytovatelem  vrácen  Nabyvateli  dne
………………………, což Nabyvatel potvrzuje svým podpisem:
 
 
 
 

Ing. Jaromír Dřímal

 
 
 
 
 
 
Originál  blankosměnky  popsané  v  bodu  6.4.  Smlouvy  byl  Poskytovatelem  vrácen  Nabyvateli  dne
………………………, což Nabyvatel potvrzuje svým podpisem:
 
 
 
 

Ing. Jaromír Dřímal

Originél blankosménky popsané v bodu 6.4. Smlouvy byl Poskytovatelem vrécen Nabyvateli dne
........................... , 002 Nabyvatel potvrzuje svym podpisem:

Ing. Jaromir Dfimal



Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)
Číslo aukce nastojato: 317131008
LS/LZ: LS Prostějov
KŘ / LZ: KŘ Brno
LHC: 1276
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ): 911D03
GPS souřadnice OM 49°24'38" 17°20'46"; 49°24'38" 17°20'46"
Termín prohlídky: 5.5.2017
Termín zahájení těžby 23.5.2017
Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování): 16.6.2017

Termín předání místa těžby
zpět: 15.11.2017

Vyvolávací cena: 64 400 Kč Vysoutěžená cena: 64 400 Kč
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)

Dřevina
Tloušťkový stupeň: Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3)

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkový počet stromů (ks) 1436 Orientační množství celkem (m3 b. k.): 88
Způsob likvidace těžebních
zbytků (klestu) energetická štěpka nebo pálení do konce měsíce října 2017

Specifikace stromů
neurčených k prodeji
(rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

není

Metoda zjištění
předpokládaného množství: metoda zkusných ploch pro zjištění objemu středního kmene a z počtu kusů

Další upřesňující informace:
Jde o těžbu mimořádnou , zpracování JS napadeného Chalara fraxinea, úklid klestu požadujeme , dále pak úklid klestu požadujeme
v každém případě, dojde-li k pádu stromů do ml. lesních porostů do přirozeného zmlazení, z přibližovacích linek, odvozních cest,
příkopů, vodotečí, turistických chodníků .... V případě zájmu mohou být těžební zbytky zpracovány pro energetické účely.

K podpisu smlouvy pověřen: Ing Ph.D.
Sídlo KŘ/LZ: Jezuitská 13, 602 00 Brno
Odpovědná osoba za LČR: ---
Kontaktní údaje: ---
Vypracoval: ---
Dne: 2.5.2017

Seznam dokumentů:

OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům s příjmem
dříví.pdf
Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví.pdf
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Poskytovatel: Nabyvatel:
Dne: Dne:
 
 
Lesy České republiky, s.p. Ing. Jaromír Dřímal

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům.

Specifikace – Formulář zadání aukce obchodu LČR v elektronické aukci (dále jen Zadání aukce)
Číslo aukce nastojato: 317131008
LS/LZ: LS Prostějov
KŘ / LZ: KŘ Brno
LHC: 1276
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ): 911D03
GPS souřadnice OM 49°24'38" 17°20'46"; 49°24'38" 17°20'46"
Termín prohlídky: 5.5.2017
Termín zahájení těžby 23.5.2017
Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování): 16.6.2017

Termín předání místa těžby
zpět: 15.11.2017

Vyvolávací cena: 64 400 Kč Vysoutěžená cena: 64 400 Kč
Tloušťková struktura o objem stojícího porostu (bez kůry)

Dřevina
Tloušťkový stupeň: Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3) Četnost(ks) Objem(m3)

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkový počet stromů (ks) 1436 Orientační množství celkem (m3 b. k.): 88
Způsob likvidace těžebních
zbytků (klestu) energetická štěpka nebo pálení do konce měsíce října 2017

Specifikace stromů
neurčených k prodeji
(rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

není

Metoda zjištění
předpokládaného množství: metoda zkusných ploch pro zjištění objemu středního kmene a z počtu kusů

Další upřesňující informace:
Jde o těžbu mimořádnou , zpracování JS napadeného Chalara fraxinea, úklid klestu požadujeme , dále pak úklid klestu požadujeme
v každém případě, dojde-li k pádu stromů do ml. lesních porostů do přirozeného zmlazení, z přibližovacích linek, odvozních cest,
příkopů, vodotečí, turistických chodníků .... V případě zájmu mohou být těžební zbytky zpracovány pro energetické účely.

K podpisu smlouvy pověřen: Ing Ph.D.
Sídlo KŘ/LZ: Jezuitská 13, 602 00 Brno
Odpovědná osoba za LČR: ---
Kontaktní údaje: ---
Vypracoval: ---
Dne: 2.5.2017

Seznam dokumentů:

OP ke smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům s příjmem
dříví.pdf
Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost s příjmem dříví.pdf
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Poskytovatel: Nabyvatel:
Dne: Dne:
 
 
Lesy České republiky, s.p. Ing. Jaromír Dřímal

PFI’loha (“2. 1 Smlouvy o poskytnutl’ vyluéného pra’va vytéiit lesnl' porost a o pFevodu vlastnického préva k vytéienym stromflm.

Specifikace — Formuléf zadéni aukce obchodu LCR v elektronické aukci (déle jen Zadéni aukce)
Cislo aukce nastojato: 317131008
LS/LZ: LS Prostéjov
KR I LZ: KR Brno
LHC: 1276
JPRL (ODD, DIL, PSK, ETAZ): 911D03
GPS soufadnice OM 49°24'38" 17°20'46"; 49°24'38" 17°20'46"
Termin prohll’dky: 5.5.2017
Termin zahéjeni téiby 23.5.2017

{$33}; i'éflflffe'fl’é‘iéfiyo. 16-6-2017
1::n pfedéni mista téiby 15.11.2017

Vyvolévaci cena: 64 400 Kc‘: IVysoutéiené cena: I64 400 K6
Tlouét‘kové struktura o objem stojiciho porostu (bez kflry)

Dfevina
Tlouét’kovy stupefi: Cetnoskks) Objem(m3) Cetnost(ks) Objem(m3) Cetnost(ks) Objem(m3) Cetnost(ks) Objem(m3) Cetnost(ks) Objem(m3) Cetnost(ks) Objem(m3)

Celkem 0 O O O O O O 0 0 0 O 0

Celkovy poéet stroml‘] (ks) 1436 I IOrientaénI’ mnotvi celkem (m3 b. k.): I88
Zpflsob likvidace téiebnl’ch
zbytkfl (klestu) energetické étépka nebo pélem’ do konce mésice fijna 2017

Specifikace stromfl
neuréenych k prodeji
(rodiéovské stromy, doupné
stromy apod.)

nenl'

Metoda zjiéténi
pfedpoklédaného mnoistvi: metoda zkusnych ploch pro zjiéténl’ objemu stfednl’ho kmene a z poétu kusfl

Daléi upfesfiujici informace:
Jde o téZbu mimofa’dnou , zpracovénl’ JS napadeného Chalara fraxinea, Uklid klestu poiadujeme , da’le pak uklid klestu pozadujeme
v kazdém pfl’padé, dojde—Ii k pédu stromfl do ml. lesm'ch porostfi do pfirozeného zmlazem’, z pfibliiovacich linek, odvozm’ch cest,
pfl’kopfl, vodoteéi, turistickych chodnl’kfl V pfl’padé zéjmu mohou byt téiebnl’ zbytky zpracovény pro energetické L'Jéely.

K podpisu smlouvy povéfen: Ing Ph.D.
Sidlo KRILZ: Jezuitské 13, 602 00 Brno
Odpovédné osoba za LCR:
Kontaktni adaje:
Vypracoval:
Dne: 2.5.2017

Seznam dokumentl‘]:

OP ke smlouvém o poskytnutl’ vyluéného préva vytéZit lesm' porost a o pfevodu Vlastnického préva k vytéZenym stromflm s pfl’jmem
dfl’vi.pdf
Smlouva o poskytnuti vy'IIuéného préva vytéiit lesnl' porost s pFI’jmem dfi'vf.pdf
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Poskytovatel:

Lesy Ceské republiky, s.p.

Nabyvatel:

Dne:

Ing. Jaroml’r Dfimal




