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uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. LesyČeské republiky, s.p.
Se Sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Svatoplukem Sýkorou, generálním ředitelem
zastoupeným Ing. Jiří Makovec ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem
bankovní spojení:

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. JACER - CZ, a.s.
Se Sídlem /místem podnikání Náměstí Jana Koziny 28; 41761 Bystřany - Světice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 12 5
IČ: 25410105, DI : CZ 25410105
jednající/zastoupena Martin Kýzl místopředseda představenstva
bankovní spojení:

(dále jen „Smluvníparmer“)

II. Definioe některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad 0 výrobě dříví vystavený Smluvním
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
oeníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.



„DP“

„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Index cen dříví“

„Inflace“

„Jarní zalesnění“

„Klest“

„Kořenový náběh“

„KŘ“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění
dřívívČeské republice, která jsou zpracována
(a aktualizována) za účasti Správců a majitelů lesů, Svazů
zastupujících podnikatelské Subjekty působící v lesním
hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých škol,
olêchodních společností i největších zpracovatelů dřeva
v R.

je daň z přidané hodnoty ve Smyslu zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
Vpřípadě Těžební činnosti Fiktivní porost dále
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín
a technologii provedení. Fiktivni porost je projektován
jako předpoklad Sumárních požadavků Pěstebních
činností a Těžebních činností závislých zejména
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část Stromu od 7 cm v průměru S kůrou, bez
hmoty Pařezu; Hroubí Stromu je tvořeno Hroubím
kmene a Hroubím větví. Do hroubí Se započítává i celý
objem tyčí a tyček.

je index cen vlesnictví (Surové dříví) VLASTNÍCI
(předchozí období = 100), vyhlašovaný Českým
statistickým úřadem.

je index vyjadřující změnu Spotřebitelských cen
zaokrouhlený na jedno desetinná místo matematický
odvozený z přírůstku spotřebitelských cen k předchozímu
měsíci vyhlašovaného měsíčně Českým Statistickým
úřadem.

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.

je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, které
nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm s kůrou.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým
Systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„Kvalifikační dokumentace“ je kvalifikační dokumentace k Veřejné zakázce.

„LDS“ je Lesní dopravní Síť.
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„Lesnické činnosti“

„LHC“

„LHP“

„Lokalita OM“

„Lokalita P“

„IS“
„Lvs“

„LZ“
„Nabídka“

„Obchodní zákoník“

„Občanský zákoník“

„Pařez“

„Pěstební činnosti“

jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou Se vypracovává jeden
LHP.

je lesní hospodářský plán ve Smyslu ustanovení § 24
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého
hospodaření vlesích, zpravidla vrámci decennia
a vychází ze Zákona 0 lesích.

je misto, kam Se Soustřed'uje dříví zlesních porostů
aje přístupné běžným odvozním Soupravám pro odvoz
vyrobeného dříví; je Situováno obvykle při odvozní cestě
vnejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a Slouží
ke krátkodobému uskladňování dříví před jeho odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence
dříví, případně též manipulace. Též „Při pni“.

je Lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační stupeň.

je Lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je nabídka na plnění Veřejné zakázky S obsahovými
náležitostmi ve Smyslu ustanovení §68 Zákona
oveřejných zakázkách, kterou vzadávacím řízení
k Veřejné zakázce podal Smluvní partner, jakož i žádost o
účast vužším řízení ve smyslu § 28 odst. 2 Zákona o
veřejných zakázkách.

je zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

je zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení
kmene.

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, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
nezbytného kprovádění Pěstebních činností; Pěstební
činnosti jsou blíže specifikovány včlánku V. Odst. 3
Smlouvy.
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„Pěstební projekt“

„PLO“

„Projekt“

„Podzimní zalesnění“

„Průměrná hmotnatost“

„Porost“

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Pěstebních činností ze Strany Lesů ČR aobsahuje
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je pfirodní lesní oblast.

představuje Společné označení pro roční či čtvrtletní
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným
vSumářích; představuje rámec plnění pro příslušný
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladné 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“).

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.

je definována, včetně způsobu její aplikace, včlánku II.
odst. 3 Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností a rozumí Se jí podíl Hroubí vytěženého
dříví a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu
ze Sumáře Číselníku matematický zaokrouhlený na dvě
desetinná místa.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely této Smlouvy Se jím rozumí úplné vymezení
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa,
tj. oddělení, porost, porostní Skupina a etáž.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž
je Smluvní partner během platnosti Smlouvy povinen
provádět Lesnické činnosti.

představuje Společné označení pro Sumái" pěstebních
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P,
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a Souvisejících
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, aje tak podkladem
pro výpočet nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek
vzadávacím řízení. Dále určuje některé Specifikace
podmínek provádění Lesnických činností.
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„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

„Veřejná zakázka“

„Vodní zákon“

„Zadávací dokumentace“

„Zadávací list“

„Zákon o lesích“

„Zákon o myslivosti“

„Zákon 0 obchodu

představuje pro účely Smlouvy odvětvený,
nevydruhovaný a obvykle nezkrácený kmen, určený
zpravidla pro výrobu sortimentů, včetně Hroubí, jež
vznikne při těžbě, které však není součástí hlavní osy
kmene (např. Silné větve, dvojáky, atd.) nebo Hroubí,
které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např.
vrcholkové zlomy). Hroubí dle předchozí věty se považuje
za součást Surového kmene, aniž by narůstal počet
oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení,
odvětvování, příjem a evidence dříví), vykonávaných
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže specifikovány v článku V. Odst. 5 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných
Těžebních činností a obsahuje Specìfikaci podmínek
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního
čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení Stromů,
jejich odvětvování a po druhování Surového dříví,
tj. větve, vršky Stromů, třísky, manipulační odřezky,
stromová zeleň, dřevní hmota z probírek nevyužitelná
pro výrobu sortimentů Surového dříví, z prořezávek
avýseků vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující
dimenzi Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou
zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na Služby S názvem
Provádění lesnických činností S prodejem dříví „při pni“
-rok 2013+.

je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje
vpodobě Zadávacího listu pěstebních činností
a Zadávacího listu těžebních činností a objednávky
asanace kůrovcového dříví).

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a 0 změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění
pozdějších předpisů.



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
kobnově lesa a kzalesňování, a o změně některých
Souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

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

ao 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
akrąiiny“ 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.

I.v'\ıxˇı„\ı›xi ıˇsˇıl-moxˇıžNí

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou Státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodañ vlesích 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 komplexních Lesnic 'ch činností prostřednictvím
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené S J, v rozsahu a za podmínek
stanovených Smlouvou a dále v rozsahu a za podmínek blíže Specifikovaných
v Projektech a Zadávacích listech, a to při respektování a zachování souběžně
realizace obchodování Souborů těžebních prvků (Stojících Stromů) systémem na pni
(tzv. „nastojato“) formou veřejné soutěže, vyhlašované zpravidla na období jednoho
čtvrtletí, v maximálním rozsahu do cca 20% objemu dříví na SUJ určeného k těžbě
v daném kalendářním roce. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností
prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou
tzv. „Samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, kde je např. podmínkou
pro přidělení dotací vyhlášení Samostatné veřejné zakázky.



Smluvní partner disponuje příslušnými oprávněními, kapacitami a schopnostmi
kčinnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a zavazuje se těmito
oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat po celou dobu trvání smluvního
vztahu s Lesy ČR založeného Smlouvou.

Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona
o veřejných zakázkách, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

Smluvní Strany berou Souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek Stanovený
v zadávacích podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během
trvání Smluvního vztahu založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů vdobě
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy; tj. Služby Lesnických činností,
jakož i dodávky s nimi Související, budou Smluvním partnerem poskytovány vždy
vzávislosti na upřesňování požadavků zestrany Lesů ČR postupem dle kapitoly
Projekty, Zadávací listy a změnová řízení (článek XI. a násl. Smlouvy).

Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž kzadávacím a kvalifikačním
podmínkám Veřejné zakázky, zejména k ustanovením Kvalifikační a Zadávací
dokumentace a k Nabídce.

IV. Účel Smlouvy

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.

Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který
bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner Se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje po dobu trvání této
Smlouvy pro Lesy ČR řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Nižbor, č. 18105, LS
Nižbor. Lesy ČR Se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté služby
lesnických činností uhradit níže uvedenou cenu.

Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností
(S výjimkou nerealizované hmoty - článek XV. odst. 5 Smlouvy) v sortimentu Surový
kmen apřevádět vlastnické právo ktomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní
partner se zavazuje za dodané dříví zaplatit Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
partner Se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu 0M a odvoz vytěženého dříví
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které
vzniknou v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.



Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti Spojené Sobnovou,
výchovou a ochranou lesních porostů, včetně dodávek příslušných přípravků
amateriálů (tj. Sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných kprovádění
Pěstebních činnostD; 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 pron' zvěří;
e) Ochrana lesních kultur proti buřeni;
i) výsek nežádoucích 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 vPříloze č. P6 - Řadič výkonů
pěstebních činností.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání Smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů,
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. 'Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
partnera závazné podle Stupně závaznosti vtomto pořadí: ı/ Zadávací list;
2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana
aochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné
podmínky provádění pěstebních činností.

Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná Se Zejména
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to

I zjišťování objemu hmoty;
I adjustace dříví;
I vyhotovování Číselníku dle Porostů.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny
ve Smlouvě a jejích přílohách a vprůběhu trvání smluvního vztahu založeného
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp.
Zadávacích listů těžebních činností. 'Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera
závazné podle Stupně závaznosti vtomto pořadí: 1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt;
3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.



Smluvní partner je oprávněn pověfit prováděním dílčích Lesnických činností jinou
osobu. Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické
činnosti prováděl sám. Vpřípadě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté
ze Strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutýmí ze strany
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

Lesy ČR tímto prohlašují a zaručují, 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 mají plnou právní

z ůsobilost uzavřít Smlouvu a Splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy
R řádně Schválena a 'ejí uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné

právní povinnosti Lesů R v Souladu S právními předpisy;
c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických

činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;
d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům Se nenacházejí v úpadku a ani ve Stavu

hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje a zaručuje, že
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je vsouladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a má plnou právní

způsobilost uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající S řádnou
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 kvaliñkované personální zdroje
na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu doloženém
v Nabídce a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v Nabídce;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě alespoň
ve výši a rozsahu doloženém v Nabídce;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve Stavu
hrozícího úpadku;

g) má Sjednánu bankovní záruku ve Smyslu ustanovení § 313 a násl. Obchodního
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících
ze Smlouvy.

Smluvní partner Se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl, předložil
či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím řízení pro zadání Veřejné
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zakázky (zejména pojistnou smlouvu, doklady osvědčující odbornou způsobilost,
certifikáty k prokázání Splnění technických kvalifikačních předpokladů atd.), budou
existovat a platit po celou dobu trvání smluvního vztahu S Lesy ČR 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
vztahu S Lesy ČR založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření této
Smlouvy v Zadávací dokumentaci a Kvalifikační dokumentaci, zejména podmínku dle
bodu .4.3 poslední odstavec Kvalifikační dokumentace. Smluvní partner je na výzvu
Lesů R povinen do patnácti dnů oddoručení výzvy Lesy ČR předložit aktuální
dokumenty uvedené v tomto odstavci.

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.

Smluvní partner Se zavazuje po celou dobu trvání Smluvního vztahu S Lesy ČR
založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů a
předpisů o zaměstnanosti, zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce bez ohledu na to, zda budou Lesnické
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho subdodavatelem. Tato povinnost
zahrnuje mimo jiné i zajištění řádného poskytování mzdy všem zaměstnancům
vykonávajícím Lesnické činnosti bez ohledu na osobu zaměstnavatele těchto
zaměstnanců, a to alespoň ve výši dle platných právních předpisů. Za tímto účelem je
Smluvní partner povinen po dobu trvání Smluvního vztahu S Lesy ČR založeného
Smlouvou předkládat na výzvu Lesů ČR čestné prohlášení o zajištění dodržování
předpisů o zaměstnanosti, pracovněprávních předpisů, jakož i zajištění dodržování
všech zásad pracovněprávních vztahů včetně řádného poskytování mzdy
zaměstnancům vykonávajícím Lesnické činnosti. Výzva dle předchozí věty musí být
učiněna nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem předložení čestného
prohlášení. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování vtomto
odstavci upravených povinností Smluvnílıo partnera, a to i přímo u zaměstnanců,
kteří vykonávají Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu
umožnit bez ohledu na osobu zaměstnavatele těchto zaměstnanců.

H'ĹSNICKIÍ'. CIN NUSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, S odbornou péčí,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a vsouladu Se Smlouvou, předcházet
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl Srozuměn či které
jsou zře'mé S ohledem na Odbornou kvalifikaci Smluvního partnera a poskytnout
Lesům R potřebnou Součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu
provádění Lesnických činností.

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 Stechnikou nezbytnou kprovádění
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Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace
Ovlastnictví 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 nímž
mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného pracovníka
kakutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit Se na žádost Smluvního
partnera jednání Svlastníky dotčených pozemků, knimž 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. 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.

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy vsídle příslušné LS předat
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky na dobu trvání Smlouvy
pro SÚJ, která je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ v listinné nebo digitální podobě 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.

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 vlese 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.

Rozsah a Specifikace podmínek provádění Lesnických činností Stanovených
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
provádět Lesnické činnosti rovněž vsouladu Se Zadávacími listy (vzor obsahu
Zadávacího listu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcověho dříví tvoří Přílohu č.
Zı - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny vkapitole Projekty,
Zadávací listy azměnová řízení (článek XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Z3 -
Obrana a ochrana proti kůrovcům.

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

Smluvní partner je povinen neprodleně písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou
povahu pokynů k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR (včetně
nevhodností Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou povahu sadebního
materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné podmínky na SÚJ
kprovádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní partner mohl
nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je
povinen navrhnout Lesům ČR neprodleně písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné
pokyny Lesů ČR, převzatý Sadební materiál či osivo, nebo nevhodné podmínky na
SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní partner povinen
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jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů 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 pokyn, má se za to, že trvají na
provádění činností podle původně zadaných ppkynů. Nevhodné podmínky na SÚJ
zahrnují rovněž působení třetích Subjektů na SUJ, včetně Osob vykonávajících na SÚJ
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR, pokud mohl Smluvní partner
informováním Lesů ČR o působení třetích Subjektů na SUJ negativnímu efektu
tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen Si počínat tak, aby
nedocházelo ke škodám 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). Vrámci 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 vzniku této škody Svým jednáním zabránit. V případě
živelných pohrom jsou Obě Smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí
k minimalizaci škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností
Smluvního partnera prováděných v souvislosti S plněním této Smlouvy a požadovat
po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR Součinnost potřebnou kprovedení
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou Oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:
- porovnávat údaje uvedené vČíselnících S výpočtem objemu vytěžených

stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů
s využitím tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů certiñkovaným
měřícím zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité
centrální zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do
centrálního úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty
základního měření a je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel, umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalosti mezi těžbou a evidencí

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen
ze mena:

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

- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady
a evidence nutné k provedení kontroly ve formě požadované Lesy ČR;

- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro Stanovení
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory oertifikovaným měřícím
zařízením Shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit
ktěmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR
pro Okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky
provozu zařízení jsou oprávněny stanovit Lesy ČR;
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10.

11.

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání
Smlouvy a zajistit přístup ktelemetrickým zařízením či údajům
ztelemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její platnosti,
přičemž bližší podmínky provozu zařízení jsou oprávněny stanovit Lesy ČR;- umožnit přístup kontrolorům pověřeným Lesy ČR kvytěženému dříví,
těžební technice, na Porosty označené kontrolorem a kdalším podkladům
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat
shromážděných certifikovanými měřícími zařízeními do kompatibilního
zařízení umožňujícího hodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům R součinnost ke kontrole datových výstupů
z telemetrického či certifikovaného měřícího zařízení harvestorů prováděné
prostřednictvím revírníků nebo jiným pověřeným zaměstnancům LČR ve
formě jejich proškolení za účelem získání znalosti a osvojení Si interpretace
předmětných datových výstupů;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších
povolených rozměrů vozidel;

- Strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní Soupravy osobou,
která se prokáže Služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu kprovedení
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem
Lesnických činností vrozporu se svými povinnostmì. Jestliže Smluvní partner
nezjedná ná ravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté,
jsou Lesy R oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu
nákladů na odstranění vad a nákladů stímto spojených jsou ČR oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi. Vtakovém případě jsou Lesy R oprávněny na
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle článku XXI. Smlouvy
a rovněž odstoupit od Smlouvy.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, jestliže
jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejnézájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR 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 ro ru
Se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným zájmem Lesů R Se
ro účely této Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě pohledávek Lesů

ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení Lesnických
činnosti musí být učiněn v písemné formě. Smluvní partner Se zavazuje takový pokyn
od Lesů ČR převzít a dodržet. Smluvní partner odpovídá za škodu způsobenou
nedodržením pokynu Lesů ČR dle tohoto odstavce.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických 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 území předmětné SUJ, jakož i k prevenci
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že všechna místa, na nichž hrozí
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, Opatří výstražnými značkami
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy
bezplatně používat kdopravě LDS, S níž mají Lesy ČR právo hospodařit,
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Vpřípadě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost
Smluvní partner odpovídá (např. subdodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS
škodu a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR Oprávněny požadovat po
Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. Zimní zpřístupňování LDS
(prohrnování, posyp) Si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného
rozsahu Lesnických činností na Své náklady a na Svou odpovědnost, pokud nebude
Smluvnímí Stranami dohodnuto jinak.

Smluvní partner je povinen při Své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařská péči, Zákon
O Obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody
akrajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce, Obchodní zákoník a
Občanský zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání Smluvního vztahu S Lesy ČR
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci S Lesy ČR a přijímání
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím Smluvním partnerem pověřených osob,
a to v ravidelných dohodnutých intervalech, jakož i kdykoliv na požádání Lesů ČR.
Lesy ČR jsou povinny zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci
soprávněnými osobami druhé smluvní strany byly Schopny plynule komunikovat
včeském, přip. Slovenském, jazyce a aby na standardní úrovni zvládaly odborné
lesnické výrazy.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení
§ 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
ato učinností aužívaných objektů Se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým
požárním nebezpečím, vyjmenovaných vustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného
zákona, a předat posouzení vpísemné 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.

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

Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner je povinen na výzvu Lesů ČR Sdělovat Lesům ČR ídentifikační údaje
subdodavatelů, kteří na základě dohody se Smluvním partnerem prováděli
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20.

vpředchozích dvanácti (12) kalendářních měsících před učiněním výzvy, včetně
kalendářního měsíce, vněmž byla výzva učiněna, Lesnické činnosti dle Smlouvy
v jednotlivých kalendářních měsících. Smluvní partner je povinen u subdodavatele,
který je právnickou osobou, uvést zejména název, sídlo a identìfikační číslo osoby
a u subdodavatele, který je fyzickou osobou, jméno, místo podnikání a identifikační
číslo osoby. Smluvní partner je povinen činit oznámení dle tohoto odstavce
do 5 pracovních dnů od učinění výzvy Lesů ČR. Smluvní partner je povinen na výzvu
Lesů ČR sdělit Lesům ČR údaje o objemu jednotlivých Lesnických činností
prováděných subdodavatelem Smluvního partnera za období Specifikované Lesy ČR.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR Skutečnosti nasvědčující
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti vsouladu Se Smlouvou,
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností Stanoven konkrétní termín pro
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti
provést vtermínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních
činností.

Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného
předání písemných soupisů provedených Pěstebních činností, a to včlenění
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Smluvní
partner je zatímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat Lesům ČR
podrobný písemný soupis řádně provedených Pěstebních činností zapříslušný
kalendářní týden. Na základě písemných soupisů podle předchozí věty je Smluvní
partner povinen vždy jednou měsíčně předávat Lesům ČR podrobný písemný soupis
řádně provedených Pěstebních činností za příslušný kalendářní měsíc, a to ve lhůtě
do druhého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž byly Pěstební činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních
činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. P0 převzetí
týdenních písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností a měsíčních
písemných Soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří dnů od převzetí příslušného Soupisu. V případě,že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou akceptací výsledků Pěstebních
činností. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvníhopartnera na Lesy ČR.

Písemné Soupisy Pěstebních činností musí být Srozunıitelné a čitelně vyplněné.
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). Vpřípadě vadně poskytnutého plnění (zejména
vrozporu S Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností nebo
Přílohou č. P3

- Podrobné podmínky provádění pěstebních činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést námitku k Soupisu Pěstebních činností a stanovit dle okolností
přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo
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10.

Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. Vpřípadě 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.

Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány, nevznese-li k nim
pověřený pracovník Lesů ČR žádné námitky, pro které by Lesy ČR byly oprávněny
jejich akceptaci odmítnout. Akceptací soupisů Pěstebních činností ze Strany Lesů ČR
nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté
vady Pěstebních činností.

Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo b' Jarní zalesnění
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. Vtakovém případě Lesy R mohou stanovit,
jakým typem Sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např.
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi
cenu Skutečně použitého Sadebního materiálu uvedenou v Oeníku pěstebních
činností, který jako příloha P4 tvoří Součást této Smlouvy, a upravenou postupem dle
čl. X. Smlouvy.

Vsouvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout
Smluvnímu partnerovi informaci 0 množství vlastního sadebnílıo materiálu
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy Současně S předáním Pěstebního projektu.

Lesy ČR mají právo vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál
vypěstovaný ve Smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je vtomto případě
povinen na základě ' Lesů ČR ve Stanovené lhůtě převzít za účasti osoby
pověřené ktomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ.
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, 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 článek XVII. 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 ČRjsou povinny neprodleně zajistit
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

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.

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 0 zrušení směrnic Rady
79/117/EHS a 91/414/EHS, či vsouladu s jiným právním předpisem, který tento
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit
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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 kuvedenému 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. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované
vustanovení § 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 ošetřovatele porostů uvedené vustanovení § 51 Zákona
o rosflinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků odborně kvalifikovanými a proškolenými osobami.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu Se Smlouvou
aTěžebním projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je
oprávněn zapoěít S prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. Protokol o předání Porostu
bude součástí jednotlivých Zadávacích listů těžebních činností a bude obsahovat
zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu,
případně výhrady Smluvního partnera knestandardním podmínkám na Porostu
ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je v Těžebním projektu
nebo Zadávacím listu těžebních činností stanoven konkrétní termín pro provedení
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen vtomto termínu uvedené Těžební
činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR vsouladu s Odst. 2 tohoto
článku Smlouvy. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených v
článku XIV. Smlouvy.

Smluvní partner je při ukončení Těžebních činností v Porostu, tj. po řádném
provedení všech Těžebních činností včetně potěžebních úprav, povinen řádně
protokolárně předat Porost Lesům ČR, a to formou zápisu na Zadávacím listu
těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních činností předaném Lesům
ČR po ukončení prací v Porostu. Součástí zápisu o předání Porostu bude zejména
přehled nesplněných závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností,
včetně předpokládaných lhůt splnění těchto závazků ze strany Smluvního partnera.
Zápis o předání Porostu je řádně akceptován, nevznese-li k nim pověřený pracovník
Lesů ČR žádnou námitku ve lhůtě tří pracovních dnů Od jejich převzefi.

Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené vsouladu
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně
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číselným označením, a to vždy do tří pracovních dnů po ukončení Těžebních činností
v Porostu s výjimkou potěžebních úprav v Porostu. V případě ukončení Těžební
činnosti v posledních třech dnech kalendářm'ho měsíce musí být Číselníky předány do
prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Není-li v Zadávacím listu
těžebních činností Stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění
řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví
v rámci celého Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu těžebních činností.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností včetně potěžebních úprav v
Porostu Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních
činností S vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací
ze strany Lesů ČR. Smluvní partner je za tímto účelem povinen vždy nejpozději do tří

racovních dnů od ukončení všech Těžebních činností v Porostu předkládat Lesům
ČR Zadávací listy těžebních činností pro předmětný Porost.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností svyznačenim
provedených Těžebních činností podle předchozího odstavce od Smluvního partnera
přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním
partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků
ze strany Lesů ČR nedochází ze strany Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena
řádně a vsouladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah vymezen v Projektu
či v Zadávacím listu.

Číselníky i Zadávací listy těžebních činností svyznačenim provedených Těžebních
činností musí být Srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy
těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních
činností svyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např.
námitku nesrozumitelnostì či nečitelnosti). Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích
listů těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy
ČR kontrolu převzatých dokumentů. V případě vadně poskytnutého plnění (zejména
v rozporu s Těžebním projektem, Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny
vznést námitku k Číselníku či Zadávacímu listu těžebních činností Svyznačením
provedených Těžebních činností, a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu
pro Odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu
vzniklé škody. Vpřípadě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner
zavazuje vady odstranit apojejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit
příslušný Zadávací list těžebních činností svyznačenim provedených Těžebních
činností či Číselník.

Číselníky a Zadávací listy těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních
činností jsou řádně akceptovány, nevznesou-li k nim Lesy ČR žádné námitky ve lhůtě
tří pracovních dnů ode dne jejich převzetí. Nevznesení námitek dle předchozí věty
nemá žádný vliv na okamžik převodu vlastnického práva na Smluvního partnera dle
čl. XV. odst. 7 Smlouvy.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a
bude evidováno vČíselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky
provádění těžebních činností, pokud se smluvní Strany nedohodnou na jiném
způsobu měření a evidence.

Smluvní partner je dále povinen zejména:
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10.

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbamí nahodilé těžby, zejména
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR
a v souladu S ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. ı věty první Zákona
o lesích a S prováděcími právními předpisy kZákonu o lesích, a dále vsouladu
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet
ke snižování objemu úmyslně těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních
činností ve stanovených termínech;

d) provádět na Své náklady Ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou
asoustřed'ováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových
náběhů nebo kmenů stojících stromů;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené
vodst. 3 tohoto článku, a provést vtermínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti vdané lokalitě, na své náklady úpravu přibližovacích linek,
svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních značených cest a stezek, včetně
příkopů, vodních toků a Skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému
opotřebení;

f) provádět na své náklady likvidaci následků těžby nacházejících se mimo plochy
těžebního zásahu (Skládky, cesty, příkopy, vodní toky apod.) nejpozději do konce
kalendářního týdne následujícího po ukončení činností na ploše těžebního
zásahu;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a těžebních zbytků tak,
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených
cest a stezek a průjezdnost odvozních cest.

Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění
úmyslně zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a manipulaci vždy na celé
kalendářní čtvrtletí předem. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona
o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 Odst. ı věty druhé Zákona o lesích provedou
Lesy ČR. Zpracování kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků Se řídí
Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém)
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činnosti (část A - ceník PČ;
část B - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností.
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené
v Nabídce odpovídají cenové hladině měsíce srpna roku 2012. Počínaje 1.
kalendářním čtvrtletím roku 2013 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena za
provádění Lesnických činností upravována podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou Sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

19



Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou
pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány 0 procentní rozdíl
odpovídající změně Inflace za období od měsíce září 2012 (včetně) až do měsíce
bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč
dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč matematicky.

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 oen za určité období ze strany Českého statistického úřadu
zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku
vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek spotřebitelských cen za toto období
činil o %. Smluvní strany Se však zavazují, že pokud dojde ze Strany Českého
statistického úřadu kdodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako k případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot,
bude provedena oprava původně upravených cen Lesnických 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.

Služby lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění.
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část
kalendářního měsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění
se považuje poslední den dílčího plnění.

PR‹›.Jı-ˇ.K'ı`\ˇ. 7..\ı)f\\ˇ.\cı' LISTY .-\ e-ıížNmˇÁ Ri/.ıčxí

XI. ProjektyaZadávací listy

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.

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.

Projekt pro rok 2013 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud
je však tato Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2012, bude Projekt pro rok 2013
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listo du 2012. 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.

Projekt je pro obě Smluvní Strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technolo 'e Pěstebních činností vrámci Skupin
technologií definovaných v Příloze č. P6 - dič výkonů pěstebních činností nebo
zaměnit jednotlivé technologie těžby a Soustřed'ování dříví vrámci Skupiny
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Vpřípadě, že Lesy ČR neurčí
technologii těžby a soustřed'ování dříví v Projektu či v jednotlivých Zadávacích listech
Těžebních činnosti, je Smluvní partner oprávněn při provádění těžby a Soustřeďování
dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 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 za podmínek uvedených
včlánku XIII. 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 článku XXII. Smlouvy.

Část Pěstebního 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 vždy do 30. září daného roku Smluvnímu partnerovi písemně sdělit,
které z podmíněně předaných činností Specifikovaných v Projektech daného roku
nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

Těžební projekt musí Obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu
Projektů, přičemž tyto změny, nedohodnou-li Se 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 vtzv. změnových
řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů extrémních
klimatických podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností dle této
Smlouvy (zejména Souvislá Sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající Sucho na SÚJ,
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mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ) či z důvodu uzavření této Smlouvy po 1. 2. 2013, jsou
Lesy ČR oprávněny odmítnout jen v odůvodněných případech. Změnová řízení
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání
smluvních Stran, ze kterých budou pořízovány písemné zápisy. Změna Projektů,
včetně změny Projektů ve formě změny Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou
je nepřípustná.

Smluvní Strany jsou povinny Si vrámci 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 avymezuje 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, nedohodnou-lí
Se Smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

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 vsouladu Sčlánkem XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá
smluvní strana Sama.

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.

Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

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) žívelních událostí, klimatických vlivů (Sucho, dlouhodobé deště apod.),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotický'mi
a abiotickými činiteli ve Smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 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) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích vztahů vProjektem dotčených

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích vztahů zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv.
restituce církevního majetku.
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8.

1.

2.

3.

4.

Jestliže Smluvní partner nebude Souhlasit Se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce a takové změny v příslušném kalendářním rooe budou
představovat nárůst Pěstebních činností o více než 20 % celkového ročního
finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst o více
než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním
roce, vše oproti původnímu Projektu, je Smluvní partner oprávněn od Smlouvy
odstoupit, a to nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu
partnerovi. Pokud Smluvní partner od Smlouvy takto neodstoupí, má Se za to,
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Za změnu Projektu Se nepovažuje změna:
a) um ěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2,

tj. „Projekt předaný podmíněný“.

Suusˇıi'užnížNí. nˇı.\\NıPUI„v\(`ıž. ı'ŘÍJıiM .-\ ODVOZ Dıˇu'vi

XIV. Základní zásady

Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní
Správce písemně souhlas sjiným postupem, je Smluvní partner povinen na své
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn
provádět soustředění dříví Z Lokality P na Lokalitu 0M až po nabytí vlastnického
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Volba použité technologie soustředění
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera,
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) vpísemné formě
nezakážou nebo přímo neurči. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví,
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků sloužících
kplnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky
nebo Lesů ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy
na Smluvního partnera bylo převedeno vlastnické právo kvytěženému dříví podle
Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny lhůtu k odvozu dříví
dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit, vždy
však nejvíce o dalších 30 dnů, a to i opakovaně.
Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, dohodnou-li se na tom smluvní
strany; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování)
vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM Smluvnímu partnerovi
poskytnout aktivní součinnost.
V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (dnıhování) vytěženého dříví
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení
kontroly údajů uvedených v Číselníku.
Provádění těžby harvestorem 'e možné pouze za podmínky předávání dat z měřícího
zařízení harvestoru Lesům R dle Přílohy T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět
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manipulaci v rozsahu rozřezání do sortimentů bez podmínky zachování vizuální
celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto článku.
Bez ohledu na Shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu
partnerovi pokyn kokamžitému Soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo
povytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho
napadení).
Smluvní partner není oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 0M
v době od 20.00 hod. do 5.00 hod., pokud tento Svůj záměr v jednotlivých případech
v předstihu neoznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. téhož dne, jedná-li se
o odvoz v den pracovni, mimo odvozu v době od 0:00 hod. do 5:00 hod. v pracovní
den následující po dni pracovního klidu či Svátku, nebo do 14.00 hod. nejbližšího
přechozího pracovního dne, jedná-li Se o odvoz v den pracovního klidu, či ve svátek,
nebo jedná-li Se o odvoz v pracovní den následující po dni pracovního klidu či Svátku
v době od 0:00 hod. do 5:00 hod. Smluvní partner je povinen učinit příslušné
oznámení pro každý Porost samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které
Smluvní partner vytěží, s výjimkami vyplývajícími ze Smlouvy, a převádět
na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní partner Se zavazuje
shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a zaplatit za ně cenu
podle článku XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat
průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

Smluvní partner je současně povinen část dříví, které během kalendářního roku
vytěží a odkoupí od Lesů ČR v souvislosti se Svou činností realizovanou na základě
Smlouvy, nabídnout v objemu 1100 m3 ve skupině Sortimentu I. až III. jakostní třídy
dle DP a vobjemu 900 m3 ve Skupině sortimentu IV. až V. jakostní třídy dle DP,
při zachování poměrného zastoupení jednotlivých druhů dřevin z dříví vytěženého
aodkoupeného od Lesů ČR odběratelům za cenu odpovídající tržní ceně vmístě
ačase obvyklé, a to prostřednictvím veřejných trhů, tj. prostřednictvím komoditní
burzy oprávněné k organizování burzovních obchodů se dřívim nebo prostřednictvím
tzv. elektronických aukcí. Celkový objem takto nabídnutého dříví musí činit
vjednotlivých kalendářních čtvrtletích minimálně 10 % v předchozí větě Stanoveného
objemu každé z obou skupin Sortimentů. Smluvní partner je oprávněn kompenzovat
nesplnění této povinnosti vbezprostředně následujícím kalendářním čtvrtletí.
Kprokázání splnění zde popsané povinnosti je Smluvní partner na základě výzvy
Lesů ČR povinen předávat pověřenému pracovníkovi Lesů ČR přehled nabídek dříví
prostřednictvím elektronických aukcí či prostřednictvím komoditní burzy oprávněné
korganizování burzovních obchodů se dřívím, kterou provedl za dané kalendářní
čtvrtletí, a to vždy do 15 dnů od učinění výzvy. Tento přehled nabídek dříví bude
předložen v tištěné a Smluvním partnerem podepsané verzi a zároveň v elektronické
podobě souboru *.XLS a bude obsahovat jednotlivé nabídky v tomto členění:
a) název a sídlo komoditní burzy či název elektronické aukce a doména, na které

byla nabídka učiněna;
b) datum uskutečnění nabídky;
c) číslo aukce nabídky, příp. jiné označení učiněné nabídky, podle kterého lze

nabídku Smluvního partnera jednoznačně identifikovat;
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d) objem nabídnutého dříví v m3;
e) označení parity obchodu nabídnutého dříví dle Incoterms;
t) určení nabídnutého Sortimentu dle DP, a to v členění:

i. dřevina
ii. jakostní třída
iii. jakost
iv. tloušťkový Stupeň (pokud se jedná o kulatinové Sortimenty)
v. jednotková nabídková cena v Kč bez DPH

g) údaj O tom, zda byl Obchod na základě nabídky uzavřen či nikoliv, pokud ano,
pak dále údaj o tom, jaká část nabídnutého dříví byla na komoditní burze nebo
prostřednictvím elektronické aukce prodána (v procentních bodech).

Předmětem prodeje je dříví v Sortimentu Surový kmen vždy dle Specifikace uvedené
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při
těžbě, které však není součástí hlavní osy kmene (např. Silné větve, dvojáky, atd.)
nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy),
Se pro účely Smlouvy považuje za Součást Surového kmene takto těženého Stromu,
aniž by narůstal počet Oddenků.

Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních Stran též jakékoli další
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi
Smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

Předmětem prodeje není nezužìtkovatelné (nerealizované) dříví, které
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřené vysoké náklady na další výrobu
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy
ochrany přírody (zejména ve Smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny).
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven
v Projektu. Smluvní partner Se zavazuje poskytnout Lesům ČR Součinnost nezbytnou
ktomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují Se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota vTěžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena
pouze cena Těžebních činností dle příslušné Skupiny hmotnatosti a příslušné
Skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá Sekundárně při
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování,
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A -
ceník PČ). Smluvní partner nemá vtomto případě již nárok na cenu Těžebních
činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby
(zahájení řezu).

Vlastnické právo k vytěženému dříví je na Smluvního partnera převedeno Okamžikem
godpisu (akceptací) Číselníku oběma Smluvními stranami. Potvrzení převzetí

íselníku připojením pod isu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR se nerozumí
podpisem (akceptací) íselníku ve smyslu předchozí věty tohoto odstavce.
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Okamžikem převodu vlastnického práva k dříví je Splněn závazek Lesů ČR dodat dříví
Smluvnímu partnerovi podle Smlouvy.

Před nabytím vlastnického práva k dříví je Smluvní partner oprávněn (a Současně
povinen) S dřívím nakládat ve Smyslu článku XIV. Smlouvy. Nakládání se dřívím však
neămí znemožnit provedení kontrolního měření potřebného kodsouhlasení údajů
v íselníku.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví v členění dle jednotlivých Skupin hmotnatostí, Skupin dřevin a ceníkového
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přı'lohu č. D1 - Ceník dříví
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do Skupin],
Ceny za prodej dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve Smyslu ustanovení § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy Se
předpokládá, že ceny za prodané dříví, které Smluvní partner uvedl v Nabídce,
odpovídají cenové hladině 3. kalendářního čtvrtletí roku 2012. Počínaje ı.
kalendářním čtvrtletím roku 2013 a dále až do konce platnosti Smlouvy bude cena za
prodej dříví upravována podle odst. 3 tohoto článku.

Cena za prodej dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za prodej dříví, které Smluvní partner uvedl vNabídce a které jsou zároveň
uvedeny v Příloze č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě
„při pni“; část Řazení dřevin do Skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí
platnosti Smlouvy upravovány vzávislosti na změně Indexu cen dříví celkem pro
skupinu listnatých dřevin a celkem pro skupinu jehličnatých dřevin, a to zvlášť pro
Skupiny jehličnatých dřevin a zvlášť pro skupiny listnatých dřevin, a dále v závislosti
na Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě 0M
vyplývající z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu.
Kjednotlivým cenám zaprodej dříví (uvedeným vPříloze č. D1) budou připočteny
odpovídající modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené vpříloze č. T3).
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny o procentní rozdíl
odpovídající změně Indexu cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin za Období
0d 4. kalendářního čtvrtletí roku 2012 (včetně) až do čtvrtletí bezprostředně
předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí, přičemž výše tohoto procentního
rozdílu bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (pro odstranění všech
pochybností to znamená, že v 1. čtvrtletí roku 2013, jakož i vdalších čtvrtletích
platnosti Smlouvy, budou ceny za prodané dříví, které Smluvní partner nabídl
vzadávacím řízení, upraveny i o Index cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin
za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2012, tedy jím vyjádřenou změnu vůči 3. kalendářnímu
čtvrtletí 2012). Takto upravená cena dříví v Kč, dle předchozí věty, bude
zaokrouhlena na celé Kč matematicky. Následně budou odečteny odpovídající
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě 0M dle příslušné Skupiny dřevin
apříslušné Skupiny hmotnatostí, které budou před Odečtením upraveny o změnu
Inflace obdobně způsobem Stanoveným pro Lesnické činnosti dle článku X. Smlouvy.
Pro větší Srozumitelnost je vpříloze č. D2 - Vzorce pro výpočet cen dříví uveden
vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví pro příslušná kalendářní
čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.
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Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy budou ceny za prodej
dříví upravené pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí dle předchozího odstavce ještě
dodatečně upraveny vzávislosti na změně Indexu cen dříví vyhlášeného pro toto
uplynulé kalendářní čtvrtletí pro příslušnou skupinu dřevin (Český statistický úřad jej
vyhlašuje vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím
způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami za prodej dříví
upravenými pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí dle předchozího odstavce a
cenami zaprodej dříví upravenými pro toto kalendářní čtvrtletí se zohledněním
úpravy ceny dříví o změnu Indexu cen dříví pro příslušnou skupinu
dřevin vyhlášeného pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (postup pro
výpočet uvedených cen za prodej dříví bude obdobný jako dle předchozího odstavce).
Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou zaokrouhleny na celé Kč
matematický. Fakturace cenových rozdílů bude provedena forınou opravného
daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den
zveřejnění Indexu cen dříví za dané kalendářní čtvrtletí ze strany Českého
Statistického úřadu. Pro větší Srozumitelnost je v příloze č. D2 - Vzorce pro výpočet
cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen
dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, včetně příldadových
výpočtů.

Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny
metodiky, označení či změny periodicity publikace Indexu cen dříví ze Strany Českého
Statistického úřadu. V případě, že nebude Index cen dříví pro příslušnou skupinu
dřevin za určité období ze strany Českého statistického úřadu zveřejněn, bude se pro
účely úpravy cen dříví dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že výše
nezveřejněného Indexu cen dříví činila „100,0“, tzn., že nedošlo k nárůstu ani
k poklesu ceny dříví dle Českého Statistického úřadu. Smluvní strany Se však zavazují,
že pokud dojde ze strany Českého statistického úřadu kdodatečnému zveřejnění
předtím nezveřejněného Indexu cen dříví, tak jako k případné dodatečné opravě
hodnot již zveřejněného Indexu cen dříví, bude provedena oprava původně
upravených cen dříví 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.

Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, vníž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje
poslední den dílčího plnění.

Pl._\'l`l-ĹIŠNÍ PODMÍNKY Á\ `;\ˇIˇ~`.l\ˇ'l`l".Rl"`. DISPUÍIClC S PUHl.l“Ĺl').-Š\ˇl\'.-\l\ll

XVII. Účtování a platební podmínky

Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „fakturďl Faktury
vystavované Smluvním partnerem mají Splatnost vždy 45 dní ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího
vystavení.
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Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury
vystavované Lesy ČR mají Splatnost vždy 45 dní od data uskutečnění zdanitelného
plnění; faktura musí být doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

Veškeré Sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním
vztahem založeným Smlouvou budou splatné vždy 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 této Smlouvy či vsouvislosti s ní vzniklých, budou
započítávány přednostně na jistinu pohledávek.

Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lcsnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá Soupisu Pěstebních činností provedených zadan' kalendářní měsíc,

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům R a jehož správnost
je potvrzena podpisem Lesů ČR ve Smyslu článku VIII. Smlouvy a/nebo
Číselníkům, které byly podepsány (akceptovány) Lesy ČR ve Smyslu článku IX.
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.

Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly

podepsány (akceptovány) Lesy ČR;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními Stranami.

Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně
vystavena, pokud:
a) Smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení této 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) má další náležitosti dohodnuté Smluvními stranami.

Vpřípadě, 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 bezvadně (tj. opravené či doplněné) faktury.

Vpřípadě, že Se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum Splatnosti Stanovené Smlouvou.
Vtakovém případě neplatí ustanovení dle předchozího Odstavce, tj. faktura
Se považuje za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.
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10.

11.

12.

Cena za Lesnické 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 Lesnické činnosti podle
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to Samostatnou fakturou
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou zaTěžební činnosti. 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 Lesnické
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn
vyúčtovat Lesnické 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 Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení
reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně vytěženého
a dodaného dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou
cenu dříví podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR
jsou vždy povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději
do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém
bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena
na adresu LS uvedené v článku 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/místa podnikání Smluvního partnera uvedenou ve
Smlouvě, pokud Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu
pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy Se uvádějí v korunách českých.
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách,
ato bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Smluvní strany, která
je vkonkrétním 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.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

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 nesplatnou vyfakturovanou
pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní
strany, a to i částečně, a to sodloženou účinností úkonu Směřujícího kzapočtení
do doby Splatnosti Obou pohledávek tak, aby kúčinnosti úkonu Směřujícího
kzapočtení 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.
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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.

Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené vrozporu s pravidly Sjednanými
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních Stran lze vjednotlivých případech
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

Smluiêní partner není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu
Lesů R:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či mu vzniknou za Lesy ČR

na základě Smlouvy;
b) postoupit pohledávku, kterou má za Lesy ČR na základě Smlouvy; nebo
c) učinit jakýkoliv právní nebo jiný úkon, vč. opomenutí, Směřující ke změně

v Osobě věřitele, kterému jsou Lesy ČR povinny plnit svůj dluh vzniklý na základě
Smlouvy.

\ˇˇŠlů()ľ›l`ĹĹ`Nxí\ lfS'ł'z\l\ˇ(')\"ˇ l'ĹNl

XIX. Odpovědnost za škodu

Smluvní strany jsou povinny vprůběhu trvaní Smluvního vztahu založeného
Smlouvou předcházet možným škodám.

Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat
avykonávat tak, aby neohrozil 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 vregionální certifikaci systémem PEFC, oertìfikaci řady CFCS 2002,
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími zuvedených
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou vSouviSlosti 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, včetně škod takto
způsobených cestou do místa plnění, vmístě plnění nebo cestou z místa plnění
avbezprostředním okolí. Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých
povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i vpřípadě, že činnosti upravené
Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.

Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením
povinností Stanovených touto Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením
v souladu s touto Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím,
že neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

30



5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner
provádět prostřednictvím třetích osob, 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. 327/2004 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. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5,
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) 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;

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

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že vdůsledku prodlení Smluvního partnera musely být
některé činnosfi provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. 25 - Zásady
požární ochrany;

i) škody vzniklé nedodržením dalších povinností Stanovených Smlouvou nebo
obecně závaznými právními předpisy.

Vpřípadě, že je některé ze Smluvních stran bráněno ve splnění povinnosti
podle Smlouvy okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení
§ 374 Obchodního 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
§374 Obchodního 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 smyslu
tohoto odstavce zejména za škody vzniklé následkem neoznámení změn v
dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy.

Odpovědnost za škodu a náhrada škody Se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními
předpisy, zejména Obchodním zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou
provozní činností Se řídí ustanovením § 420a 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.
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XX. Odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností Se řídí příslušnými
ustanoveními Obchodního zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není
ve Smlouvě stanoveno jinak.

Vpřípadě 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 Lesnických 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.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR zámku 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):
I záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního

roku;
I 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 článku 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
pñslušné Pěstební činnosti, pokud vtéto době nenastalo poškození prostředků
ochrany třetí osobou či pokud nedošlo k přemnožení určitého druhu zvěře, před
kterým nebyl Smluvní partner pokynem Lesů ČR varován a při kterém
Se Standardní prostředky ochrany proti okusu ukázaly být nedostatečné;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího
pokalendářním 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 3 požadována záruční lhůta, použije Smluvní partner
přípravek minimálně Spožadovanou záruční lhůtou; v případech, kdy Smluvní
partner použije přípravek s kratší záruční lhůtou, než je Lesy ČR požadována, musí
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková
požadovaná záruční lhůta 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 uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno vsouladu 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
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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 celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším
termínu pro zalesňování Stanoveném Lesy ČR. Pokud nebude náhradní zalesňování
provedeno do konce smluvního vztahu založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR
oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající Součtu
ceny sazenic potřebných kprovedení 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 kúhynu na zalesňování dojde po skončení smluvního vztahu
založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

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

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy
či závazků Se Smlouvou Souvisejících či na ní navazujících (náhrada škody,
bezdůvodně obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve Smyslu
ustanovení § 313 a násl. Obchodního zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění
Smlouvy minimálně od ı. 1. 2013, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-
li k jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2014, a v dalších letech platné a
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za
tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy
před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. prosince
ředchozího roku plnění originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů

ČR jako oprávněného zbankovní zámky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 10.860.000 Kč.

Lesy ČR jsou oprávněny obrátit Se na banku uvedenou v záruční listině za účelem
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého
ze Smlouvy nebo v Souvislosti S ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle této Smlouvy ve Sjednané

lhůtě nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli

jiný závazek vyplývající ze vztahu založeného Smlouvou.

Bankovní záruka musí být Splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního
vztahu.

Smluvní partner je povinen v případě, kdy bylo Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno,
zajistit do 10 dnů Od uspokojení nároku Lesů ČR bankou obnovení bankovní záruky
do plné výše nebo sjednat ve Stejné lhůtě novou bankovní zámku ve finančnívýši
Odpovídající uspokojenému nároku a prokázat splnění této povinnosti do konce výše
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uvedené lhůty poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky
Lesům ČR.
Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
S prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a)

b)

d)

e)

g)

h)

i)

pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení S prováděním Pěstebních činností
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, '.
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník P )
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;
pokud se Smluvní partner ocitne vprodlení 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 Přflohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný
plošný rozsah Jarnílıo 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. Obdobný postup Se použije
u Podzimního zalesnění;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení S prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených vPěstebním projektu jako Stupeň naléhavosti 1,
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 3.000,- Kč za každý 1 celý hektar výchovných
zásahů, na němž kprodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok
prodlení;
za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcůın, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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;
za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z článku VIII. odst. 9
Smlouvy ve výši 5.000,- Kč za každých 1000 ks nevhodného Sadebního
materiálu;
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;
za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
v souvislosti S Pěstební činností, než které je Sankcionováno vtomto odstavci,
ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty

a)

b)

za porušení zásad užívání LDS ve výši 15000,- Kč za každý jednotlivý případ
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen Stojícího stromu;

34



d)

e)

g)

h)

i)
J')

k)

1)

za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3
neoprávněně vytěženého dříví;
za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za každý do stabilní polohy neuvedený vývrat dle Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností ve výši 100,- Kč;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní
Směny, ve výši 1.000,- Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení S protokolárním předáním Porostu
Iıesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních
činností předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení,
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených
vTěžebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé",
není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak.
pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení s prováděním výchovných zásahů
do 40 let věku označených v Projektu těžebních činností jako stupeň naléhavosti
1, tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý 1 celý hektar
výchovných zásahů, na němž kprodlení dojde, a to za každý i započatý
kalendářní rok prodlení;
za každé porušení povinnosti dle článku VII. odst. 9 Smlouvy ve výši 5.000,- Kč;
za každé porušení povinnosti při vyplňování Číselníků nebo Zadávacích listů
těžebních činností S vyznačením provedených Těžebních činností dle článku IX.
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně za porušení ve formě uvedení
nesprávných údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nečitelného
či nesrozumitelného uvedení údajů, a to ve výši 5.000,- Kč. Nesprávným údajem
se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu S Přílohou č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových
kódů těženého dříví nebo s článkem IX. Smlouvy;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle článku XIV.
odst. 6 Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;
za každé jiné porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů
vsouvislosti STěžební činností, než které je Sankcionováno vtomto odstavci,
ve výši 5.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouvislosti Sprováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že na základě bezdůvodně
výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí provádění Pěstebních činností,
a to ve výši 0,05 % z finančního objemu neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny
podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) za neoprávněně
zastavenou Pěstební činnost za každý započatý den neoprávněného zastavení
či omezení činnosti.

Smluvní partner je Oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouvíslosti Sprováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty
a)

b)

v případě, že na základě bezdůvodně výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví
či Omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 0,3 % z finančního objemu
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;
za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního
objemu části plnění, o kterou byl Skutečně realizovaný objem Těžebních činností
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10.

11.

nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem Se rozumí Projekt
zahrnující případné změny vProjektech provedené dle článku XIII. Smlouvy.
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní
pokuty, pokud není Sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty
dodržen z důvodu nedodržení Sjednaného Objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslně nebo výchovné těžby ve výši
1.000,- Kč za každý jeden celý hektar nevyznačeného těžebního zásahu, jestliže
prodlení stímto vyznačením přesáhlo 15 dní, a to za každý započatý měsíc
opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani po bezodkladně písemné výzvě Smluvního partnera nesplní
svou povinnost dle článku IX. odst. 10 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý
Porost, vněmž ze Strany Lesů ČR dojde kporušením; Smluvní partner je
povinen nesplnění povinnostipísemně neprodleně Oznámit LeSůIn ČR.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení Smluvní
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera Se splněním povinnosti podle článku
XIV. Smlouvy provést Soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků
sloužících plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České
republiky nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo
za každý 1 m3 neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit Smluvní pokutu
ve výši 2.000,- Kč za každý m3 takto odvezeného či odváženého dříví.

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 článku VI. odst. 3 Smlouvy
delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) některé
z povinností Smluvního partnera vyplývajících z článku VII. odst. 9 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle článku XXI. odst. 4 Smlouvy;

d) za porušení povinnosti kpředložení originálu záruční listiny vystavené bankou
ve prospěch Lesů ČR ve smyslu článku XXI. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách
uvedených včlánku XXI. odst. 1 Smlouvy ve výši odpovídající 30% bankovní
zámky, která má být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho
závazků vyplývajících ze Smlouvy, jejíž výše je specifikována v článku XXI. odst.
1 Smlouvy;

e) 50.000,- Kč za nedodržení povinnosti Smluvního partnera vyplývající z článku
VII. odst. 19 (neoznámení použitých subdodavatelů a Specifikace jejich činností)
Smlouvy;

f) 1.000,- Kč vpřípadě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti
předložit čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 5 Smlouvy delším než 5 dní;

g) 5.000,- Kč vpřípadě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených včestném prohlášení podle čl.
VI. odst. 5 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) ai jen započatý den
prodlení.
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12.

13.

14.

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.

Vpřípadě prodlení S plněním peněžitého závazku, jehož Splnění není zajištěno
smluvní pokutou, je Smluvní strana, která je vprodlení, povinna zaplatit úrok
zprodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení§ 369a
Obchodního zákoníku).

Pokud je vtomto článku 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.

XXII. Vzájemná komunikace

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

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod.
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podáni`“) 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;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

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.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má Se za to, že Podání provedená
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla (popř. místa podnikání, je-li
Smluvní partner podnikající fyzickou osobou) 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. Podání provedená elektronickou poštou Se považují za doručená následujícím
pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání,
která se vrátí odosílateli jako nedoručená vdůsledku neoznámení nové aktuální
adresy Smluvní strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této Smluvní
Strany. Vpřípadě odmítnutí převzetí Se Podání bude považovat za doručené dnem,
kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.
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Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících Se Smlouvy (pro operativní
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
fax:
tel.:

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 se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny vsouvislosti se Smlouvou,
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak
zpřístupní 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 vdobě uzavření
Smlouvy obecně známé, nebo Se obecně známými Stanou později, anebo které je třeba
vnezbytně 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. Vtomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního vztahu založeného
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dne ı. 1. 2013. Vpřípadě, 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. 2017.

Smlouva zaniká:

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
c) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
d) zánikem některé ze smluvních Stran bez právního nástupce;
e) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
f) výpovědí Smluvního partnera dle odst. 6 tohoto článku.
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Kterákoliv Ze smluvních stran je oprávněna Odstoupit ijen od části Smlouvy z důvodů
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených vobecně závazných právních
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení, smluvní strana zamýšlející odstoupit od
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy Skutkových okolností zakládajícíchdůvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy
Skutečností zakládajících právo druhé Smluvní strany na odstoupení od Smlouvy
z důvodů dle čl. XXIII. odst. 4 písm. e), i), m), n) a r) Smlouvy 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
oodstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným vtomto
Oznámení.

LesyČR 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 článku VI. odst. 2, 3
nebo 5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera,
kterou vrámcí zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení Se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůčiLesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
d) Smluvní partner použije technologii v rozporu s právními předpisy nebo

Smlouvou;
e) úhrn škod zTěžebních činností způsobených Smluvním partnerem vprůběhu

jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % zfinančt objemu prací
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

f) 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;

g) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu vlesích, k nimžmají Lesy ČR právo hospodařit;
h) Smluvní partner provede opakovaně odvoz dříví, ke kterému nemá vlastnické

právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou Lesy ČR
oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

i) Smluvní partner je vprodlení S prováděním Lesníckých činností po dobu delší
než 30 dnů, svýjímkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost Smluvního partnera. Doba, po kterou trvají objektivní
překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává
do doby, po kterou je Smluvní partner vprodlení S prováděním Lesníckých
činností;

j) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů S plněním Objemu těžby podle
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů těžebních činností o více než 10 %,
svýjímkou případů, kdy je toto prodlení způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost Smluvního partnera;

k) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle článku VII. odst. 10 Smlouvy
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesníckých činností;

l) Smluvní partner poruší některou z povinností podle článku VII. odst. 11
Smlouvy;
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m) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu článku XV. odst. 1
Smlouvy;

n) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu Samostatně Jarního
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu
ovíce než 20 %, Svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně
nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) 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;

p) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních
dřevin nebo zásady chemického ošetření a vzniklý Stav nenapraví ani
v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší
opakovaně (tj. více jak dvakrát);

q) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle článku
XXI. odst. 4 Smlouvy; -

r) Smluvní partner poruší povinnost uvedenou v článku XV. odst. 2 Smlouvy;
S) Smluvní partner opakovaně nedodrží své povinnosti uvedené v článku VII.

Odst. 8 nebo 9 Smlouvy;
t) Smluvní partner opakovaně nikoliv zanedbatelným způsobem poruší povinnost

při vyplňování Číselníků či při přípravě Zadávacích listů těžebních činností
svyznačením provedených Těžebních činností dle článku IX. Smlouvy, a to
zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných údajů, ve formě
neuvedení některých údajů, ve formě nečitelného či nesrozumitelného uvedení
údajů. Nesprávným údajem Se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu
S Přílohou T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, S Přílohou T4
- Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s článkem IX. Smlouvy;

u) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu článku XXI. odst. 1 Smlouvy
ve lhůtách uvedených v článku XXI. odst. 1 Smlouvy.

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 článku VI. odst. 1 Smlouvy Se ukáže
nepravdivým;

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

Smluvní partner je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v případě, že Se rozloha SÚJ,
na níž dle této Smlouvy provádí Lesnické činnosti, zmenší o více než 30% původní
rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla vden uzavření Smlouvy. Výpovědní doba
vtakovém případě činí 6 měsíců a počne běžet v první den měsíce následujícího po
měsíci, kdy byla písemná výpověď doručena Lesům ČR.

Vpřípadě 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 SÚJ a ve které budou zejména
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a vpřípadě jejich
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní
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partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle
článku VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté
v rámci plnění Smlouvy.

Vpřípadě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly,
že závazky vzniklé vdůsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě
Smlouvy, budou vpřípadě zániku smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví 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, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle
článku XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka
vztahuje. 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
předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce vlese vsouladu Spříslušnými
agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

Pokud je vtomto 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.

XXIV. Řešení sporů

Případné spory mezi smluvními Stranami, které mezi nimi vzniknou vsouvislosti
S plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

Nepodaří-li Se spory vyřešit smírně ani ve lhůtě 30 dnů od učinění výzvy druhé
smluvní Straně, 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 vprvním stupni, který je obecným soudem,
nebo v jehož Obvodu je sídlo obecného Soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

XXV. Závěrečná ustanovení

Smlouva a právní vztahy jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak Obchodním zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního
hospodářství (např. DP).

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.

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy Společně,
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím Osobám zprávních vztahů vzniklých
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na základě Smlouvy nebo vsouvislosti S ní, příp. S plněním poskytovaným na jejím
základě, společně a nerozdílně.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou.

Smluvní Strany prohlašují, že Si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům aobratům
a Souhlasí S celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což
Stvrzují svými podpisy.

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 právního předpisu či zrušení Stávajícího rávního předpisu či z důvodu
přechodu vlastnictví majetku Státu ve správě Lesů R na třetí osobu, nebude to mít
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní Strany Se zavazují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným aúčinným ustanovením, jehož věcný
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a Smysl
Smlouvy zůstane zachován, nebo Se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu,
správního orgánu či jiného orgánu Státní moci, které bude nejblíže odpovídat Smyslu
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění
mezer ve Smlouvě. Ustanovení článku X. odst. 4 Smlouvy a článku XVI. odst. 5
Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat vsouladu sust. § ı47a Zákona o
veřejných zakázkách. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a
dokumenty, kjejichž uveřejnění jsou povinny dle ust. § ı47a Zákona o veřejných
zakázkách, tedy včetně Smlouvy a všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí
Smlouvy, a to v termínech dle ust. § 147a Zákona o veřejných zakázkách.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 - Oeník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při

pni“; část Řazení dřevin do Skupìn];

I Příloha č. D2 - Vzorce pro výpočet cen dříví;

I Příloha č. P1 - Pěstební projekt pro rok 2013;

I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

I Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

I Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

I Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů;

I Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;
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I Příloha č. T1 - Těžební projekt pro rok 2013;

I Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

I Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

I Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

I Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;
I Příloha č. Zı - Vzor Zadávacího listu;

I Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

I Příloha č. Z3 - Obrana a Ochrana proti kůrovcům;

I Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

I Příloha č. ZS - Zásady požární ochrany.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastnítext Smlouvy.

e h, ıo-100.- V Brandýse nad eýl í“ .1971/

“
bliky, s.p.
ovec

Ředitel Krajského ředitelství Brandýs nad
Labem
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