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DODATEK č. 1
smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví - rok 2018-2022

č. 217004
uzavřený mezi

1.

v

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D, generální ředitel Lesy ČR, s.p.
zastoupený: Ing. Ivan Klik, ředitel Krajského ředitelství Plzeň
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100
(dále jen „Lesy ČR“)
a

2.

SOLITÉRA spol. s r.o.
se sídlem Palaclcého nám. 77, 268 01 Hořovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze
oddíl C, vložka 5438
IČO: 43762751, DIČ: CZ43762751
zastoupená Jiřím Haslerem, jednatelem
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 237243131/0100
(dále jen „Smluvní partner“)

I.
Smluvní strany se dohodly, že stanovení průměrné hmotnatosti dříví těženého harvestorovou technologií,
bude odvozeno z počtu kmenů vyznačených k těžbě v porostech předávaných projektem (viz. příloha T2,
lst. II., bod 9b odrážka první). V případě výrazných změn v porostu (např. zpracovaná kalamita) mohou po
vzájemné dohodě mezi LS a SP přistoupit ke stanovení počtu vytěžení stromů společným spočítáním pařezů
(viz. příloha T2, odst. II., bod 9b odrážka čtvrtá).
Smluvní strany se dohodly, že v případě zpracování roztroušené nahodilé těžby je možno použít
harvestorovou technologií. V zadávacím listu bude výslovně uveden seznam porostů, ve kterých bude
probíhat zpracování nahodilé těžby i s počtem stromů v jednotlivých porostních skupinách a skládka, na
kterou dojde k soustřeďování dříví.
Při zpracování nahodilé těžby je možno v zadávacím listu povolit v rámci jedné hráně uložení dříví jedné
dřeviny z více porostních skupin. Pro stanovení celkového objemu dříví jsou rozhodující prostorové míry a
převodní koeficienty. Pro poměrové rozdělení objemu dříví do jednotlivých porostních skupin bude použit
výstup měřícího zařízení harvestoru. Pro stanovení průměrné hmotnatosti pak počet stromů v jednotlivých
porostních skupinách ze zadávacího listu.

Příjem dříví bude u sortimentní výroby s vyvážením do hráni a u harvestorových těžeb prováděn na lokalitě
OM. V porostech do 40 let bude objem dlouhého dříví zjišťován v desetinách m3 (viz. příloha T2, odst. II.,
bod 4b) a to i u dříví se středním průměrem větším než 19 cm.

Obě strany se za účasti LS dohodly i na možnosti ostatního příjmu = použití výstupu měřícího systému
harvestoru za podmínek přílohy (viz. příloha T2, odst. II., bod 7) a ostatních podmínek Smlouvy, ve
vzájemně odsouhlasených porostech.
II.
Koeficienty hráni rovnaného dříví jsou stanoveny v ostatních informacích smlouvy a budou platit po celou
dobu platnosti smlouvy.
III.
Obě smluvní strany se dále dohodly, že:
podrobný písemný soupis řádně provedených těžebních činností za příslušný kalendářní týden (dle článku
IX, odst. 2. smlouvy) lze v dokončených porostech nahradit předáním číselníku dlouhého a rovnaného dříví.
IV.
Obě smluvní strany se dále dohodly, na upřesnění výkladu textu Přílohy T2 Smlouvy (viz. příloha T2, odst.
IV., bod 1):
Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví nad 7 cm průměru na slabém konci kmene včetně
čí, s výjimkou případů, kdy kus s průměrem 7 cm na slabém konci kmene by byl kratší než 2 m
(špice).
V.
Obě smluvní strany se tímto dohodly na následujících zásadách v případě příjmu na OM a v případě
zpracování roztroušené nahodilé těžby harvestorem:
1. K příjmu na OM v případě harvestorových těžeb a vyvážení do hráni je uzavřen tento Dodatek
k Příloze T2 Smlouvy.
2. Jiný příjem na OM je vždy povolen lesním správcem na konkrétní porost prostřednictvím
Zadávacího listu podepsaného revírníkem - a to v odůvodněných případech uvedených v zadávacím
listu (např. terén, lanovky, kůrovec atd.).
3. Příjem na OM se provádí dle zadávacího listu buď jako příjem v celých délkách (SK) nebo příjmem
jednotlivých sortimentů dle přílohy T2 (viz, příloha T2, odst. II., bod 5b) např. kulatina v celých
délkách, špic SK, výřezy - v případě manipulace dříví na výřezy na OM je možno přijímat dříví
v hřáních - hráně musí být měřitelné!, pokud je malé množství ks a je možno změřit jednotlivě,
přijmou se jednotlivé kusy.
4. Příjem dříví na OM bude vždy proveden do konce pracovní směny, v případě výroby rovnaných
sortimentů budou výřezy do konce směny uloženy v hřáních (viz. příloha T2, odst. II., bod 5c), tj.
není přípustné nepřijaté nebo neuložené dříví na skládce při nepřítomnosti pracovníků Smluvního
partnera na pracovišti!
5. Do ukončení příjmu a předání číselníku nebude umožněn pohyb odvozních souprav v lokalitě
skládky. V průběhu odvozu přijatého dříví nelze na toto dotčené odvozní místo přibližovat další
nepřijaté dříví. V případě porušení této zásady bude zrušeno povolení k příjmům na OM.
6. V případě porušení výše uvedených zásad ze strany Smluvního partnera bude zrušeno povolení pro
zpracování roztroušené nahodilé těžby harvestorovou technologií.

IV.

Obě smluvní strany se tímto dohodly na měření hráni dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví,
tzn.:
1. řádně uložené dříví s výškou hráně do 3,0 m, ve výjimečných případech při nedostatku místa na
skládkách vyšší,
2. v případě nesouměrných hráni měření hráni z obou stran,
3. měření skutečné výšky ve středu sekce bez „vyrovnávání'při měření skládky zleva odečítání výšek
z levé strany latě, při měření zprava z pravé strany latě,
4. naměřená výška bude čitelně napsána na příslušné sekci
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^^"10. jižní Předlil:

Lesy České republiky, s.p.

SOLITÉRA spol. s r.o.

Ing. Ivan Klik

Jiří Hasler

Ředitel Krajského ředitelství Plzeň

jednatel

