
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNI KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH 

ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2018

Číselný kód části veřejné zakázky: 122260 
Název části veřejné zakázky: Černá Voda

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

(dále jen „Smlouvď)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. DŘEVO - MÁLEK s.r.o.
se sídlem Bulcovská 375, 798 48 Protivanov 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, 
oddíl C, vložka 29093 
IČO: 25509420, DIČ: CZ25509420
zastoupená panem Bohumilem Málkem, jednatelem společnosti 
bankovní spojení: 

0

(dále jen „Smluvnípartner“)

Předmětem tohoto dodatku je stanovení podmínek provozu harvestorových technologií 
(stanovení průměrné hmotnatosti dříví těženého harvestory - viz Příloha T2, čl. II., odst. 9 b) 
a stanovení intervalu pro provádění kontrolního měření harvestorových těžeb).

A. Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru

Při zpracování nahodilých těžeb harvestorou technologií bude k příjmu dříví používán 
výstup z měřícího systému harvestoru. Ve výjimečných případech, kdy z provozních důvodů 
nebude možný příjem dříví z výstupu měřícího systému harvestoru je umožněno na zakladě 
žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce provádět 
příjem dříví v hřáních na OM.



B. Zjištění průměrné hmotnatosti

Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanovuje odvozením z počtu kmenů 
vyznačených k těžbě v Porostu a z množství vytěženého dříví.
V případě, že Smluvní partner nebude souhlasit se stanoveným počtem těžených stromů, 
nejpozději do 3. pracovních dnů vyzve druhou smluvní stranu k ověření počtu kmenů 
(oddenků). Následně bude počet oddenků stanoven jedním z těchto způsobů:
1) fyzickým přepočítáním pařezů po ukončení těžby na pracovišti (PS nebo její část) zástupci 

LČR a SP
2) u rozsáhlých těžebních bloků nad 5 ha plochy bude počet těžených stromů odvozen 

metodou zkusných ploch v počtu a výměře na 1 ha 
@ u PÚ -40 jedna zlcusná plocha o ploše 0,01 ha 
® u PÚ +40 jedna zlcusná plocha o ploše 0,02 ha

Takto zjištěné počty pařezů budou závazné pro stanovení průměrné hmotnatosti.

C. Stanovení intervalů pro provádění kontrolního měření harvestorových těžeb

Lesy ČR provádí namátkové kontrolní měření podle Přílohy T2, čl.II., odst. 7 e). V případě 
těžeb nahodilých bude interval namátkového kontrolního měření každých 500 013. 
Kontrolní měření se provádí v souladu se Smlouvou.

D. Závěreěná ustanovení

Tento dodatek nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy.
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