DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O PROVÁDĚNI KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2020
Číselný kód části veřejné zakázky: 123185
Název části veřejné zakázky: Loučná nad Děsnou
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva")
I.
1.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Pavlem Koždoněm, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk
(dále jen „Lesy ČR“)
a

2.

Opavská lesní a.s.
se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6541
IČO: 45193177, DIČ: CZ45193177
zastoupená panem Jindřichem Grosserem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Smluvnípartner")
II.

Předmět dodatku

Tento dodatek se uzavírá ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a prodeji
dříví - do 31.12.2020 (číselný kód části veřejné zakázky - 123185; název části veřejné zakázky
- Loučná nad Děsnou) - dále jen „Smlouva".
Předmětem tohoto dodatku je stanovení jednotného příjmu dříví v porostech do 40 let věku a
používání proudové metody v souladu se Smlouvou.
III.

Dohoda smluvních stran

A. Příjem dříví v porostech do 40 let věku (kromě harvestorových technologií)
Objem veškerého dříví v porostech do 40 let může být zjišťován (v souladu s bodem II, odst.
4), písm. b) přílohy č. T2 „Smlouvy") podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v
desetinách", (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1
ni3, 2. upravené vydání ÚHÚL1990 č.p. 164/90.

B. Příjem dříví na OM při využití proudové metody (kromě harvestorových
technologií)
Při využití proudové metody (kromě harvestorových technologií) bude objem dříví zjišťován
vždy jednotlivě (kusově).
Základní podmínkou proudové metody je (v souladu s bodem II, odst. 5) a odst. 6), přílohy ě.
T2 „Smlouvy") průběžné přibližování a adjustace vytěženého dříví do konce pracovní směny,
včetně evidence tohoto dříví v číselníku (v odůvodněných případech je přípustný výskyt
neadjustovaného dříví na lokalitě P - např. kalamity, bezpečnost práce, příprava výroby,
porucha stroje,není přípustné neadjustované dříví na OM).
Na pracovištích kde je dříví přibližováno lesními lanovkami (LLD) je možné použít
proudovou metodu s příjmem dříví na OM vždy (v zadávacím listu těžby bude uvedeno
„příjem dříví proudovou metodou").
Na pracovištích s jinou technologií přibližování dříví je možné použít proudovou metodu s
příjmem dříví na OM na základě schválené žádosti Dodavatele (v zadávacím listu těžby bude
uvedeno „žádám o příjem dříví proudovou metodou" a tato žádost bude kladně posouzena a
potvrzena podpisem lesního správce).

IV.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nenahrazuje ani nevylučuje žádná ustanovení Smlouvy.
Tento dodatek je platný po celou dobu platnosti Smlouvy.
Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž dva obdrží Lesy ČR a tři Smluvní
partner.
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Lesy České republiky, s. p.
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Opavská lesní a.s.
Jindřich Grosser
místopřéclseda představenstva
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