
námět
počet 

opakování
komentář LČR stanovisko LČR

Bankovní záruka (1. možnost využít až po přechozí urgenci u smluvního partnera; 2. vymezit 

porušení smlouvy, na která se vztahuje; 3. vymezit podmínky uplatnění BZ; 4. zakotvit lhůtu 

od porušení pro uplatnění BZ; 5. zakotvit použití až po 15 dnech po termínu splatnosti; 6. 

zakotvit mechanismus bránící zneužití BZ; 7. umožnit smluvnímu partnerovi použít 

pohledávky vůči LČR vzniklé v rámci dané SÚJ jako zajištění bance pro poskytnutí BZ) 6

1. a 4. a 5. LČR nebudou zhoršovat zajištění 

pohledávek a zhoršovat svoji pozici věřitele; je 

třeba podotknout, že při prodloužení termínu 

uplatnění bankovní záruky by se musela 

bankovní záruka navýšit 2. a 3. toto bude ve 

smlouvě upraveno 6. mechanismus vyplývá ze 

zákona. 7. není možné, na SÚJ typu P takové 

pohledávky zanikají započtením
1. NE 2. a 3. ANO 

4. až 5. NE 6. NE, 

nadbytečné 7. NE

Celková nevyváženost smlouvy  (1. obecně; 2. odstranit jednostrannost při sankcích; 3. 

ukončení smlouvy a vymezení prací; 4. doplnit závazek součinnosti LČR při plnění smlouvy; 5. 

doplnit stav "hrozícího úpadku"i k prohlášení LČR; 6. doplnit povinnost dodržování zásad 

BOZP a obecně závazných právních předpisů i u LČR; 7. odstranit jednostrannost povinnosti 

ustanovení osoby pro komunikaci; 8. zakotvit povinnost znalosti českého jazyka pro 

pracovníky LČR; 9. omezit plánování technologií ze strany LČR; 10. nastavit mantinely min. a 

max. rozsahu služeb)

8

1. vyváženost smlouvy bude sledována při 

posouzení celého kontextu smlouvy 2. sankce 

budou konstruovány přiměřeně k závažnosti 

povinnosti, na které směřují 3. LČR odpovídají 

za dodržení LHP a v tomto smyslu musí mít 

kontrolu nad konkrétním rozsahem prací a nad 

jejich řádným a včasným zabezpečením 4. 

smlouva bude obsahovat jednotlivé závazky 

součinnosti LČR při plnění smlouvy 5. LČR 

peníze dle smlouvy inkasují, smluvní partner 

zpravidla peněžité plnění od LČR neinkasuje 6. 

toto je nadbytečné konstatování zákonných 

povinností do smlouvy, závazek LČR existuje 

bez ohledu na smluvní úpravu 7. bude 

zapracováno do smlouvy 8. bude zapracováno 

do smlouvy 9. plánování technologií bude 

postupně omezováno 10. Toto bude ve 

smlouvě řešeno možností smluvního partnera 

smlouvu jednostranně ukončit při překročení 

určitého limitu služeb; smlouva rovněž bude 

zahrnovat sankce pro LČR za nedodržení 

stanoveného objemu TČ v určitém rozsahu 

1. bude zváženo 2. 

bude zváženo 3. 

bude zváženo 4. 

bude zváženo 5. 

NE 6. NE, 

nadbytečné 7. 

ANO 8. ANO 9. 

částečně ANO 10. 

bude zváženo

Ceník (1. ceníkově ztotožnit stojící lapák s ležícím lapákem 2. povinné vracení koláčů po 

vývratech hradit v rámci TČ (nemůže být obsaženo v ceně dříví))
2

1. nelze připustit, kvalita dříví čerstvých 

stojících lapáků je nesrovnatelná s ležícími 

lapáky 2. lze zohlednit ve stávající struktuře 

ceníku 1. a 2. NE

Definice klestu, definice hroubí, definice zlomu, definice průměrné hmotnatosti (1. Definice 

klestu je nedostačující, nahradit definicí těžebních zbytků; 2. Změnit definici některých 

pojmů „hroubí“ od 7 cm bez kůry; 3. Definice zlomu v T4 (min tls. 16 cm) vychází 

z historických definicí a je nevyhovující, Rovněž podle této definice by ve slabých 

prolámaných porostech neexistoval tento ceníkový kód. Měl by být max. 10 cm; 4. Doplnit 

definici „Průměrná hmotnatost“

3

1. bude zváženo 2. hroubí obecně definováno 

od 7 cm s kůrou 3. u porostů do 40 let bude 

zatřiďováno do ceníkového kódu zlom s min tls 

12 cm 4. definice bude doplněna 1. Bude zváženo 2. 

NE 3. částečně 

ANO 4. ANO

Dispozice s pohledávkami (1. vypustit zákaz změny věřitele u závazků LČR; 2. zrušení 

omezení dispozic s pohledávkami; 3. reciprocita souhlasu pro zřízení zástavního práva)

9

1. až 3. LČR nebudou oslabovat svojí pozici 

věřitele, navíc je třeba zohlednit výši vzájemně 

započitatelných pohledávek, pohledávky 

smluvního partnera zanikají započtením, 

pohledávky LČR nikoliv 1. až 3. NE

Evidence těžebních činností (1. možnost ji nahradit čísleníkem; 2. zakotvit definici soupisu 

těžebních činností; 3. zrušení týdenních soupisů)
5

1. funkce evidence je odlišná, nahradit jí 

číselníky nelze 2. toto bude ve smlouvě 

vymezeno 3. evidence je nutná pro přípravu 

statistik, které LČR vedou
1. NE 2. NE, 

nadbytečné 3. NE

Indexace (1. zaměnit index za jiný způsob určení ceny; 2. při ponechání indexace dohodnout 

zvyšování ceny; 3. uvést používaný index do souladu se skutečností; 4. vypustit zpětnou 

indexaci dle předchozího období; 5. návrh na zpětné určování cen dle reálného období; 6. 

rozšířit o index nevlastníci a index zpracovatelé; 7. nově zařadit jednotlivé dřeviny do skupin 

dřevin; 8. index stanovovat např. ministerstvem či jiným pověřeným orgánem (komisí) na 

základě např. ceníků dříví nejvýznamnějších zpracovatelů dříví v ČR; 9. podkladem pro index 

sjednaný mezi LČR a SP má být ČSÚ; 10. zahrnutí informací od hlavních dřevozpracovatelů 

do tvorby indexu ČR; 11. arbitr v případě neshody; 12. spolupráce s ČSÚ; 13. 1. kvartál 

nabídková cena a v následujících čtvrtletích úprava dle indexu; 14. u ročních smluv fixní roční 

cena; 15. posunout sledované období vývoje cen vůči obdobím, kdy jsou prováděny úpravy v 

cenících a smlouvách; 16. doplnit o další nástroj úpravy cen při kalamitách; 17. zohlednit 

cenu pohonných hmot; 18. zohlednit obecný koš spotřebních cen)

11

věc je v řešení, LČR použijí takovou úpravu cen, 

která bude zohledňovat vývoj cen na trhu

v jednání

Interní předpisy LČR (zahrnutí interních předpisů do příloh smlouvy)
2

s relevantními interními předpisy bude smluvní 

partner seznámen NE, nadbytečné

Kubírování, Zařazení do skupin dřevin  (1. kubírování BO, MD, DG oddenků podle BO 

oddenků (dosud řešeno diferencovaně resp. neřešeno); 2. změnit zařazení dřevin do skupin 

dřevin, 12 skupin dřevin zbytečně mnoho)
5

1. ano, MD bude kubírován v souladu 

s Doporučenými pravidly podle BO oddenků  2. 

ponechat původní členění, lze zohlednění v 

nacenění
1. částečně ANO 2. 

NE

Lhůty v zadávacích listech (informovat LČR o plánovaném použití nebezpečných přípravků a 

to ve lhůtě 90 dnů před použitím je objektivně nesplnitelná a to zejména s ohledem na lhůty 

předávání zadávacích listů)
1

v případě pozdější objednávky se bude lhůta 

odvíjet od data objednávky

částečně ANO



Možnost odstoupení od smlouvy (1. požadavek možnosti odstoupit při změně objemu 

činností nad určitou míru i při poklesu lesnických čiností pod stanovenou míru; 2. odstranit 

příliš široké oprávnění LČR odstoupit; 3. odstranit nevyváženost délky prodlení s peněžitým 

plněním jako možnost odstoupení; 4. jednotné lhůty pro LČR a SP; 5. zakotvit možnost SP 

odstoupit v případě zásadní změny objemu nebo struktury VZ; 6. zakotvit lhůtu pro 

odstoupení; 7. zakotvit povinnost před odstoupením vyzvat k nápravě; 8. při prodlení delším 

30 dní; 9. neaplikovat na nesprávnou aplikaci technologií; 10. při způsobení škody vyšší 

100.000 Kč za kalendářní rok zrušit vázanost na jednorázovou hodnotu škody; 11. možnost 

odstoupit pokud se např. změní okolnosti a plnění nebude možné a smluvní strany se ve 

lhůtě nedohodnou, nebo pokud LČR budou v prodlení s plněním svých povinností déle než 

30 dní; 12. pokud opakovaně nebudou vyznačeny těžební zásahy, linky, místa pro 

skládkování; 13. pokud LČR opakovaně nespolupracuje při jednání se 3. stranami; 14. pokud 

LČR dlouhodobě neudržuje průjezdnou LDS a dojde ke škode za 50.000Kč; 15. pokud LČR 

opakovaně znemožní SP nakládání s dřevní hmotou v jeho vlastnictví a způsobí škodu vyšší 

jak 50.000 Kč; 16. pokud LČR neoprávněně a opakovaně nepřevezmou práce a podklady za 

vykonanou činnost v objemu větším jak 50.000 Kč)
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1. bude zváženo 2. míra možnosti odstoupení 

LČR vychází z míry povinností, které ve 

smluvním vztahu má smluvní partner a které 

jsou podstatné pro naplnění předmětu zakázky 

3. bude zváženo 4. bude zváženo 5. bude 

zváženo 6. bude zváženo 7. v odůvodněných 

případech bude zváženo 8. bude zváženo v 

kontextu ostatních ustanovení smlouvy 9. pro 

tuto výjimku není důvod, LČR musí mít k 

dispozici efektivní možnosti donucení 

smluvního partnera k dodržení jeho povinností 

dle smlouvy 10. jednorázové porušení lépe 

vystihuje smysl uvedené možnosti odstoupení 

11. bude zváženo 12. bude zváženo 13. 

povinnost součinnosti bude vyplývat z jiných 

ustanovení smlouvy. 14. LČR neodpovídají za 

způsob užívání LDS ze strany smluvních 

partnerů - LČR nemohou ovlivnit hmotnost 

vozidel užívaných smluvními partnery 15. a 16. 

bude zváženo v kontextu dalších ustanovení 

smlouvy

1. bude zváženo 2. 

NE 3. bude 

zváženo 4. bude 

zváženo 5. bude 

zváženo 6. bude 

zváženo 7. bude 

zváženo 8. bude 

zváženo 9. NE 10. 

NE 11. bude 

zváženo 12. bude 

zváženo 13. NE, 

nadbytečné 14. NE 

15. a 16. bude 

zváženo

Nadměrek (při výrobě sdružených výřezů navýšit nadměrek z 2 % na 2,5 %) 2 U délek nad 8 m ano. ANO

Obchodování dříví na burze (1. vypustit jako celek; 2. vypustit omezení nabídky limitem 

1000 m3; 3. kompenzovat smluvnímu partnerovi náklady spojené s obchodováním na burze; 

4. vypustit povinnost hlásit výsledky prodeje; 5. místo povinnosti nabídky zavést povinnost 

prodeje dříví; 6. místo komoditní burzy zavést elektronickou aukci LČR nebo zavést 

regionální aukci LČR; 7. účastníky aukce pouze regionální a zavedení zpracovatelé dřeva; 8. s 

vítězi aukce uzavírat kupní smlouvu na 1- 3 roky; 9. v případě neúspěchů burzovních 

obchodů umožnit SP adekvátní objem dříví netěžit a nevykupovat, popř. zbavit SP povinnosti 

následující čtvrtletí dříví na burze nabízet)

1. jedná se o požadavek Dřevěné knihy, 

obchodování dříví na burze slouží k zjištění 

přístupu malých dřevozopracovatelů k dříví 2. 

bude zváženo 3. jedná se o požadavek Dřevěné 

knihy, záleží na smluvním partnerovi, nakolik 

dokáže své náklady minimalizovat 4. tato 

povinnost slouží k zajištění kontroly dodržování 

povinnosti smluvního partnera k prodeji dříví 

prostřednictvím burzy 5. tato povinnost by byla 

šla nad rámec požadavků Dřevěné knihy; tato 

povinnost by navíc byla v řadě případů 

nesplnitelná 6. jedná se o požadavek Dřevěné 

knihy, komoditní burza je zavedeným 

zprostředkovatelem poptávky a nabídky dříví, 

LČR nejsou organizátory aukcí 7. takový 

požadavek je diskriminační a tudíž nepřípustný 

8. nelze realizovat s ohledem na požadavek 

Dřevěné knihy na prodej dříví prostřednictvím 

komoditní burzy 9. tento požadavek by byl v 

rozporu s požadavky Dřevěné knihy

1. NE 2. bude 

zváženo 3. NE 4. 

NE 5. NE 6. NE 7. 

NE 8. NE 9. NE 

Odpovědnost za škodu (1. vypustit rozšíření odpovědnosti smluvního partnera na 

zaměstanace SP a subdodavatele SP; 2. vypustit odpovědnost smluvního partnera za škodu 

způsobenou vnějšími vlivy, případně náklady takto vzniklé SP kompemzovat; 3. doplnit 

odpovědnost LČR při neoznámení změny v dokumentech; 4. zrušit odpovědnost za škodu na 

vytěženém dříví způsobenou ze strany LČR (nepřevzetí číselníků); 5. odpovědnost za škodu 

omezit pouze na porušení smluvních povinností)

3

1. nepřípustné, navíc vychází z dikce 

obchodního zákoníku 2. v případě, že uvedené 

činnosti budou LČR objednány, budou LČR i 

uhrazeny; při odpovědnosti za škodu se vychází 

nejen ze smluvní úpravy, ale i z úpravy 

obsažené v obchodním zákoníku 3. bude 

zváženo a případně zapracováno 4. smluvní 

partner jako profesionál nese odpovědnost za 

vady na kupované věci od okamžiku, kdy s ní 

začne odborně nakládat; obecně každý 

odpovídá za škodu, pokud poruší smluvní či 

zákonnou povinnost; bude zváženo stanovení 

lhůty na převzetí číselníku pracovníky LČR 5. 

smluvní partner přijímá řadu zákonných 

povinností, jejichž dodržení musí mít LČR 

možnost vynutit

1. NE 2. a 3. bude 

zváženo 4. bude 

částečně zváženo 

5. NE

Omezení subdodávky (provádění prací vlastními výrobními kapacitami smluvního partnera)  
1

bude postupováno v souladu se ZVZ

NE

Pokyny LČR smluvnímu partnerovi (1. vypustit odpovědnost smluvního partnera za jejich 

nevhodnost; 2. vypustit požadavek  upozornit na nevhodnost; 3. doplnit odpovědnost za 

škodu LČR za škodu způsobenou jejich nevhodným pokynem)
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1. a 2. tento požadavek je odůvodněn 

odbornou povahou lesnických činností, v jejichž 

průběhu je třeba činit řadu odborných 

rozhodnutí, k nimž má v konkrétních případech 

dostatek informací jen smluvní partner   3. 

nadbytečné, odpovědnost za škodu plyne 

obecně přímo ze zákona 1. NE 2. NE 3. NE, 

nadbytečné

Pořadí závaznosti dokumentů (1. vypustit jako celek; 2. upravit pořadí ) 
3

1. to není možné, smlouva by se stala  obtížněji 

aplikovatelnou 2. bude zváženo
1.NE 2. bude 

zváženo

Povinnost předání vyznačených úmyslných zásahů, přibližovacích linek a míst pro skládku 

a manipulaci, zakotvení způsobu předání
2

tato povinnost bude ve smlouvě zahrnuta v 

rámci povinnosti předat zadávací listy NE, nadbytečné



Prodej dříví nastojato (zakotvit zveřejnění porostů před podáním nabídek)

1

Prodej dříví nastojato není předmětem této 

veřejné zakázky ani smlouvy

NE

Prodloužení lhůt (1. odstranění zavěšených kmenů do druhého pracovního dne; 2. 

prodloužit lhůtu pro povýrobní úpravy pracoviště 3. prodloužení lhůty pro ošetření 

poškozených stromů do konce následující směny) 1

1.  Z důvodu bezpečnosti osob a majetku nutno 

trvat na odstranění do konce směny (obecná 

odpovědnost za škodu) 2. Lhůta bude 

nastavena přiměřeně. 3. Bude zapracováno

1 a 2. NE  3. ANO

Projektování (1. omezit detailní plánování technologií ze strany LČR; 2. vypustit usměrňování 

použití typů chemických přípravků proti okusu a ohryzu ze strany LČR; 3. podmíněný projekt 

by měl být smluvnímu partnerovi předáván v průběhu roku zápisem a to nejméně 20 dní 

před plánovaným měsícem provedení; 4. výkon úklidu klestu bez pálení ručně i 

mechanizovaně; uvedena  vzdálenost pruhů (hromad) minimálně 20 metrů; požadavek na 

vzdálenost pruhů (hromad) 10 m; 5. Nereálnost předkládání písemných návrhů a připomínek 

k návrhům projektů PČ a TČ, které LČR tvoří, ale smluvního partnera s nimi při tvorbě 

neseznamují; 6. prořezávky – vrátit se k členění dle počtu vyřezaných jedinců; 7. povinnost 

šíře pruhů uklizeného klestu 2 m a vzájemné vzdálenosti pruhů 20 m by měla platit jen tam, 

kde je to s ohledem na terénní podmínky možné, v jiných případech možnost odlišných 

pokynů revírníka LČR; 8. rozebírání a likvidace oplocenek – stanovit maximální vzdálenost na 

určené místo; 9. provádění neodkladně naléhavých výchovných zásahů v porostech do 40 let 

věku – neplánovat tyto činnosti pro I. Q. plnění smlouvy, za prodlení se zásahy; 10. ruční 

ožínání + mechanické, chemická ochrana v pruzích u listnatých dřevin – zmenšit šíři ožnutých 

řad z 80 cm na 60 cm 

10

1. bude omezeno jen na vybrané porosty 2. 

dohoda o záměně přípravku je ze smlouvy 

možná 3. podmíněný projekt je předáván 

zadávacím listem, lhůta na jejich provedení 

vychází ze skutečné potřeby; není objektivně 

možné 4. bude zapracováno 5. možnost 

předkládání návrhů není omezena 6. používaná 

úprava byla přijata na základě požadavku 

lesnických firem 7. bude dopracovány do 

přílohy ke smlouvě 8. nelze konkrétně upravit 

9. bude řešeno v rámci podrobných podmínek v 

rámci SÚJ 10. 80 cm odpovídá požadavkům na 

řádnou ochranu kultur proti buřeni

1. částečně ANO 2. 

ANO 3. NE 4. ANO 

5. NE 6. NE 7. ANO 

8. NE 9. Částečně 

ANO 10. NE

Projekty, zadávací listy a změnová řízení (1. vázat na objektivní vlivy, tj. vlivy nezávislé na 

smluvních stranách; 2. zakotvit možnost reagovat na objektivní vlivy i pro smluvní partnery; 

3. minimalizovat změny a nahrazovat je v dalších obdobích; 4. jednostranné změny projektů 

finančně kompenzovat a minimalizovat negativní ekonomické dopady na smluvního 

partnera; 5. neuvádět, že je projekt pro obě strany závazný; 6. omezit jednostrannost při 

změně na úkor dohody LČR a smluvních partnerů; 7. omezit jednostrannost co se týče 

termínů plnění; 8. neodkladně naléhavé výchovné zásahy v porostech do 40 let věku 

neplánovat pro I. Q. plnění smlouvy; 9. zajistit volnost smluvního partnera při realizaci 

projektů, aby se mohl přizpůsobovat požadavkům trhu; 10. změnová řízení realizovat jenom 

při změně struktury naceněných činností; 11. zajistit větší pravomoci smluvního partnera pro 

změnu objemu plnění, a to s ohledem na existenci objektivních nepředvídatelných vlivů 

ovlivňujících činnost smluvního partnera; 12. z možností pro jednostranné změny projektů ze 

strany LČR vypustit „odůvodněné potřeby ekonomické“ nebo tuto možnost umožnit i 

smluvnímu partnerovi; 13. minimalizovat termínovanost prací; 14. zakotvit součinnost při 

projekční činnosti; 15. termíny v pěstebních a těžebních projektech vypustit či stanovit jen v 

odůvodněných případech; 16. stanovit, že termín provedení činností určuje smluvní partner; 

17. určení termínu lesnických čnností zadávacím listem jen v mimořádném případě; 18. v 

případě včasného neoznámení změn v dokumentech odpovídají za škodu LČR; 19. zakotvit 

povinnost LČR sestavovat projekty v návaznosti na rozsah sumářů; 20. umožnit změnu 

soutěžního zadání jen v případě živelných událostí)

12

1. smlouva bude obsahovat podmínky změn 

smlouvy při výskytu objektivních vlivů 2. a 11. 

smlouva bude obsahovat možnost pro smluvní 

partnery reagovat na výskyt objektivních vlivů, 

změny projektů ovšem mohou provést jen LČR, 

které za provedení prací nesou zákonnou 

odpovědnost a které si předmětné práce 

objednávají; není běžné, aby zhotovitel určoval 

podmínky plnění 3. smlouva bude v některých 

případech obsahovat možnost nahrazovat 

nedokončené práce v dalších obdobích 4. 

veškeré objednané lesnické činnosti budou 

hrazeny 5. projekt je pro obě strany závazný 6. 

bude postupně omezováno (technologie),  LČR 

musí mít k dispozici nástroje pro zajištění 

dodržení svých veřejnoprávních povinností při 

správě lesních porostů 7. a 8. a 9. a10. a 12. a 

13. a 14. a 15. a 16. a 17. a 19. a 20. LČR určují 

konkrétní termíny coby objednatel ve smluvním 

vztahu,  není běžné, aby si zhotovitel určoval 

podmínky plnění 18. nadbytečné, odpovědnost 

za škodu vyplývá již ze zákona  

1. NE 2. NE 3. NE 4. 

NE, nadbytečné 5. 

NE 6. ANO, 

částečně 7. NE 8. 

NE 9. NE 10. NE 

11. NE 12. NE 13. 

NE 14. NE 15. NE 

16. NE 17. NE 18. 

NE, nadbytečné 

19. NE 20. NE 

Přechod nebezpečí škody (u dříví zahrnout odpovědnost ža škodu při prodlení LČR)

1

smluvní partner jako profesionál nese 

odpovědnost za vady na kupované věci od 

okamžiku, kdy s ní začne odborně nakládat; 

obecně každý odpovídá za škodu, pokud poruší 

smluvní či zákonnou povinnost.

NE

Přístup k porostům (1. zakotvit závazek součinnosti LČR při zajištění přístupu přes cizí cesty; 

2. zakotvit závazek udržovat průjezdný profil cesty; 3. nepřenášet náklady a odpovědnost za 

přístup na cizí pozemky na SP; 4. zakotvit závazek nést náklady s tím spojené společně a 

nerozdílně)

8

1. LČR poskytnou součinnost dle stávající právní 

úpravy 2. záleží na smluvním partnerovi, zda 

bude LDS užívat způsobem, který udrží 

průjezdný profil cesty 3. LČR poskytnou 

součinnost a budou odpovědné dle stávající 

právní úpravy 2. záleží na SP, zda bude LDS 

užívat způsobem, který udrží průjezdný profil 

cesty 4. LČR nemohou ručit za dodržování 

tonáží odvozních souprav třetích osob 1. NE 2. NE 3. NE  

4. NE

Rozsah plnění (minimalizovat fiktivní porosty) 4 bude zváženo bude zváženo

Řešení sporů (1. zakotvení arbitrážní doložky pro RSHKAKČR; 2. vytvořit rozhodčí soud při 

AK, MZe)

4

1. a 2. nepřípustné.

1. a 2. NE



Sadební materiál (1. poskytnout součinnost při záměně sadebního materiálu (podíl jarního a 

podzimního zalesnění a podíl prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu; 2. 

nezohledněny náklady na převoz, skladování a manipulaci vlastního materiálu LČR; 3. zvýšit 

podíl obalovaného SM, lepší dlouhodobější zaměstnanost pracovníků, delší doba zalesnění a 

lepší překlenutí nepříznivých období)

7

1. pouze na základě změny projektů 2. náklady 

na převoz vlastního sadebního materiálu LČR 

budou zváženy 3. toto bude řešeno na základě 

změny projektu

1. částečně ANO 2. 

a 3. částečně ANO

Sankce (1. odstranit celkovou nevyváženost - 24 x 3 druhů sankcí LČR x smluvní partner; 

zakotvit či zvýšit smluvní pokuty pro LČR: 2. nepotvrzení číselníků včas; 3. zneužití BZ; 4. 

nevypracování projektu dle smlouvy; 5. přidat sankci za včasné neoznámení uzavírky LDS; 6. 

za neoznámení změn v dokumentech; 7. vůči LČR dále zvýšit sankci za nevyznačení těžebního 

zásahu, a to popř. i bez tolerance prodlení 15 dní; 8. zavést vyšší postihy LČR za zastavení 

nebo omezení lesnických činností; omezit smluvní pokuty vůči smluvnímu partnerovi : 9. 

omezit možnosti LČR uplatnit smluvní pokuty na základě uplynutí lhůty; 10. vypustit sankci za 

pochybení při užívání LDS nebo ji snížit, popř. ji vypustit u nevyhovoující LDS; 11. vypustit 

univerzální obecnou sankci nebo ji zavést i vůči LČR; pěstební činnosti: 12. nepříznivé 

klimatické podmínky zavést jako výjimku pro všechny sankce k PČ, prodlení s prováděním PČ - 

pokutovat jen za dodržování mezního termínu dle přílohy P3, nikoliv měsíčně; 13. stanovení 

vyšší tolerance při nedodržení objemu PČ; 14. možnost ad hoc dohody s LČR o přípustném 

objemu prodlení s prováděním PČ či jarního nebo podzimního zalesňování + stanovit delší 

lhůtu pro prodlení; 15. vypustit sankci za přesun jarního zalesňování na podzimní; 16. snížit 

sankci za včasné neošetření kořenových náběhů či kmenů; neodkladně naléhavé výchovné 

zásahy v porostech do 40 let věku: 17. neplánovat tyto činností pro I. Q. plnění smlouvy a 

pokutovat až po uplynutí III. Q., popř. pokutovat pouze za jejich neprovedení, nikoliv za 

prodlení; sadební materiál: 18. vypustit sankci za dodání nevhodného sadebního materiálu 

nebo ji zavést i pro LČR; těžební činnosti: 19. snížit sankci za včasné neošetření kořenových 

náběhů či kmenů; 20. sankcionovat pouze neprovedení TČ v příslušném roce, nikoli měsíci; 

21. vázat tuto sankci na vinu smluvního partnera; 22. pouze je-li technicky možné uvést 

vývrat do stabilní polohy, sankcionovat za jeho neuvedení do stabilní polohy; 23. vypustit 

sankci za nesoustředění nebo neodvezení dříví)

13

jednotlivé sankce budou opětovně posouzeny a 

jejich úprava zvážena v kontextu ostatních 

sankcí dle smlouvy; při určení množství sankcí 

je třeba vycházet ze skutečnosti, že každá ze 

smluvních stran má naprosto rozdílný počet 

povinností, jak je tomu obecně ve vztahu 

objednatel x zhotovitel; dále je třeba vzít v 

potaz tu skutečnost, že v důsledku porušení 

povinnosti smluvního partnera velmi často LČR 

vzniká odpovědnost vůči třetím subjektům, 

není pak výjimkou, že porušení soukromoprávní 

povinnosti smluvního partnera vede ke vzniku 

veřejnoprávní odpovědnosti LČR; v případě 

opačném však tato premisa neplatí

jednotlivé sankce 

budou opětovně 

posouzeny v 

kontextu ostatních 

sankcí dle smlouvy 

Soustřeďování, manipulace a odvoz dříví  (1. vypustit či prodloužit lhůtu pro odvoz dříví z 

porostu s případnými výjimkami; 2. zrušit termíny pro odvoz dříví s případnou výzvou LČR se 

sankcí; 3. vypustit možnost odvozu dříví před nabytím VP k dříví; 4. kompenzace nákladů 

spojených s náhlým soustředěním dříví; 5. lhůtu pro odvoz dříví z porostu prodloužit na 60 

dní nebo do 30 dnů od ukončení smlouvy)

12

1., 2. a 5. nutné zachování lhůt z důvodu 

ochrany lesa 3. LČR až na výjimečné situace 

nepřipouští odvoz dříví před nabytím VP 4. toto 

riziko je předmětem hodnocení uchazeče při 

konstrukci nabídkové ceny

1. až 5 NE 

Splatnost faktur (1. prodloužit na 60, 90 dní; 2. vypustit vázanost vyřízení námitek LČR na 

možnost účtovat; 3. zajistit dřívější doručení faktur)

7

1. prodloužení splatnosti faktur by s sebou 

neslo zvýšení bankovních záruk za plnění 2. 

pokud nedojde k převzetí díla, není možno 

fakturovat cenu díla 3. nelze prakticky zajistit

1. NE 2. NE 3. NE

Spoluúčast LČR (1. v případě, že LČR stanoví termíny přibližování zadávacím listem je nutná 

jejich spoluúčast na povýrobních úpravách 2. realizovat spoluúčast LČR na povýrobních 

úpravách v případě nahodilých těžeb, díky potřebě dodržení termínu a náchylnosti 

podmáčeného terénu k poškození)

2

1. LČR termíny přibližování neurčují; volba 

technologie přibližování je na smluvním 

partnerovi. 2. možnost zohlednit v cenové 

nabídce
1. NE 2. částečně 

ANO

Těžební projekt (1. zakotvit garanci přesnosti vymezení TP ze strany LČR; 2. zakotvit volnost 

SP v úmyslných těžbách)

2

1. bude zváženo a případně zapracováno do 

smlouvy; minimální rozsah těžby prováděné na 

základě těžebního projektu bude ve prospěch 

smluvního partnera zajištěn smluvní pokutou. 

2. LČR tímto zajišťují dodržení své 

veřejnoprávní povinnosti péče o les 1. bude zváženo 2. 

NE

Valorizace ceny lesnických činností (1. návrh na řešení panelem zúčastěných; 2. zahrnout 

vývoj cen pohonných hmot, chemikálií, železa a mzdových nákladů; 3. rozdělit valorizaci PČ a 

TČ; 4. ceny za LČ upravovat každý rok dle inflace) 

3

1. LČR užívají metody valorizace, které jsou 

obvyklé, výsledná metoda valorizace byla 

náležitě projednána na odborné úrovni 2. vývoj 

cen těchto komodit je již částečně, či nepřímo 

zachycen v inflaci 3. valorizace TČ a PČ bude 

vycházet ze stejných veličin, není tedy důvod je 

rozdělovat 4. bude částečně zváženo

1. NE 2. NE, 

nadbytečné 3. NE, 

nadbytečné 4. 

bude zváženo



Vlastní sadební materiál LČR (1. vypustit povinnost SP platit transakční náklady; 2. doplnit 

povinnost LČR převzít sadební materiál od pověřeného pěstitele spolu se SP; 3. nepřenášet 

povinnosti ohledně sadebního materiálu na SP zejména odpovědnost za škodu) 4

1. bude zváženo 2. bude zapracováno 3. LČR 

nemají kontrolu nad sadebním materiálem po 

dobu, kdy s ním disponuje smluvní partner a 

kdy může být sadební materiál vystaven 

škodlivým vlivům

1. bude částečně 

zváženo 2. ANO 3. 

NE

Vymezení PČ (upravit vymezení PČ, aby jejich vymezení bylo systémové) 1 vymezení PČ bude systémové ANO

Výroba harvestory (výslovně v textu smlouvy zmínit přípustnost výroby dříví harvestory)

1

toto je nadbytečné, možnost těžit harvestory 

bude ze smlouvy zřejmá

NE

Vzájemná komunikace (vypustit ustanovení o lhůtě zákonného uložení zásilky nebo upravit 

dle poštovních předpisů) 1
důležité je, aby byla v souladu se zákonem 

znemožněna spekulace s nepřevzetím či 

oddalováním převzetí poštovních zásilek NE

Započtení (vypustit možnost odmítnout zápočet ze strany LČR)
4

odmítnutí provedení zápočtu bude možné 

pouze ve smlovou stanovených případech NE

Záruka (1. záruka smluvního partnera nemůže přesáhnout garantovanou účinnost 

příslušných chemických přípravků, zkrátit záruku na 15 – 20 dní; 2. záruka proti okusu zvěří je 

problematická, smluvní partner nemůže ovlivnit stav zvěře. zkrátit ze 6 na 5 měsíců; 3. 

doplnit do výjimek ze záruky vandalismus, hmyzí škůdce a hlodavce, dále doplnit ustanovení, 

že ztráty způsobené vlivy nezaviněnými smluvním partnerem jdou na úkor LČR; 4. záruční 

lhůtu ze zalesnění zkrátit do konce následujícího měsíce po zalesnění)

5

1. LČR budou požadovat dodržení účinnosti po 

dobu záruční lhůty 2. záruka bude zkrácena z 6 

na 5 měsíců 3. ano, pokud ochrana proti škůdci 

nebyla požadována jako součást dodávky (např. 

ošetřené sazenice proti klikorohu před 

výsadbou) 4. tak krátká záruční lhůta by 

pozbyla smysl
1. NE 2 ANO. a 3. 

částečně ANO 4. 

NE

Záruka za jakost a úhyn zalesňování (1. omezit na ovlivnitelné okolnosti ze strany smluvního 

partnera; 2. doplnit výjimky z odpovědnosti za vady smluvního partnera; 3. snížit záruku u 

čistících prostředků na 15-20 dní, na 30 dní nebo vypustit; 4. ztráty nezaviněné smluvním 

partnerem mají jít na úkor LČR; 5. obecně zkrátit záruku; 6. záruku vztáhnout jen na kvalitu 

práce a dobu účinnosti repelentu proti okusu)
7

1. a 2. bude zváženo 3. a 5. zkracování záruk v 

návrzích vázáno na posuzování subjektivních 

okolností, případně není specifikováno  4. a 6. 

záruka za jakost je vždy charakteru 

objektivního, není možno vázat výlučně na 

zavinění; vyšší moc ve smlouvě bude upravena
1. a 2. bude 

zváženo 3. NE 4. 

NE 5. NE 6. NE

Zásady pěstebních činností (1. změnit okamžik přechodu nebezpečí škody na provedeném 

zalesnění; 2. zakotvit lhůtu pro vznesení námitek k soupisům PČ; 3. povinnost nahrazení 

jarního zalesňování při podzimním podmínit objektivní možností takového postupu; 4. 

zakotvit právo odmítnout plnění za stanovených podmínek)
3

1. přechod nebezpečí škody na díle až po jeho 

protokolárním převzetí 2. a 3. bude zváženo a 

případně zapracováno 4. podnět popírá 

předmět zadávacího řízení, není možno na 

základě subjektivního rozhodnutí smluvního 

partnera zastavit prakticky kdykoliv a 

neomezeně práce v lese 1. NE 2. a 3. bude 

zváženo a 4. NE

Zásady těžebních činností (1. zakotvit lhůtu pro vyjádření námitek k číselníkům; 2. stanovit 

obecnou povinnost, že SP nesmí rozpracovanou dřevní hmotou způsobit ohrožení ostatních 

porostů škůdci; 3. zakotvit právo odmítnout plnění za stanovených podmínek)
4

1. a 2. bude zváženo, případně zapracováno 3. 

podnět popírá předmět zadávacího řízení, není 

možno na základě subjektivního rozhodnutí 

smluvního partnera zastavit prakticky kdykoliv 

a neomezeně práce v lese  1. a 2. bude 

zváženo 3. NE

Zastavení lesnických činností na pokyn LČR  (1. zakotvit možnost kompenzace SP; 2. zakotvit 

lhůtu pro udělení pokynu nejméně 7 dní předem)

2

1. náklady spojené se zastavením činností 

stíhají fakticky LČR v mnohem vyšší míře, 

preventivní účel sankce je tak naplněn již 

hrozbou zastavení prací 2. zastavení nelze vždy 

předvídat 7 dní předem
1. NE, nadbytečné 

2. NE

Zrušení soupisů (1. zrušit týdenní soupisy; 2. vypustit povinnost předkládat podrobné 

podmínky provádění PČ LČR) 3

1. nelze, jedná se o důležitý evidenční nástroj 

LČR 2. podrobné podmínky uvádí možná místní 

specifika v rámci SÚJ
1 a 2. NE

Zvýšit povolený limit pro úhyn při zalesňování z 10 % na 12, 15 nebo 20 %, nebo využití 

bonusů pro smluvního partnera odstupňovaných dle výše ztrát; v případě nezdaru nad 

stanovenou hranici smluvní partner provede náhradní zalesnění pouze ve výši rozdílu 

nezdaru a 10 %

11

tento požadavek smlouvy vychází z ustanovení 

vyhlášky č. 139/2004 Sb, § 2, ost. 4, kde se 

v první větě uvádí: „Za obnovený nebo 

zalesněný je pozemek považován tehdy, roste-li 

na něm nejméně 90 % minimálního počtu 

životaschopných jedinců rovnoměrně 

rozmístěných po ploše.“ Jestliže požadujeme 

po uchazeči službu „zalesnění“ pak nemůžeme 

připustit nezdar zalesnění větší než připouští 

samotná legislativa. V opačném případě by se 

tak mohl „zalesněný pozemek“ stát podle 

vyhlášky „nezalesněným“

NE


