Obchodní podmínky státního podniku Lesy České republiky, s.p. ke Smlouvám
o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického
práva k vytěženým stromům s příjmem dříví
č. 2018/01, platné pro aukce vyhlášené od 6. 6. 2018 včetně
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Předmět OP

Tyto OP upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele za trvání smluvního
poměru založeného Smlouvou o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a
o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům s příjmem dříví a po jeho skončení.
2 Vymezení pojmů
Aukcí se rozumí elektronická aukce na uzavření Smlouvy, dle jejichž výsledků Zájemci
vzniká právo a zároveň povinnost uzavření Smlouvy s Poskytovatelem.
Aukčním blokem nebo Prodejní jednotkou se rozumí stromy v lesním porostu
označené k těžbě v souladu s bodem 5.1. těchto OP, k jejichž vytěžení Nabyvatel získává
na základě Smlouvy a za podmínek v ní sjednaných právo.
Bankovní zárukou se rozumí platná bankovní záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, řádně vystavená ve prospěch
Poskytovatele bankou se sídlem v České republice zajišťující splnění povinnosti
Nabyvatele zaplatit Poskytovateli částku ve výši 90% Úplaty včetně DPH blíže popsaná
v bodu 4.2. těchto OP.
Číselníkem se rozumí evidenční doklad o výrobě Dříví vystavený Nabyvatelem, který
obsahuje minimálně údaje o Nabyvatelem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru,
objemu, hmotnatosti a počtu oddenků. Číselník zejména plní funkci předávacího
protokolu Dříví.
Dřívím se rozumí Nabyvatelem oprávněně vytěžené stromy z Aukčního bloku, k nimž
Nabyvatel nabude v souladu se Smlouvou vlastnické právo.
DPH se rozumí daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Hroubím se rozumí 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.
Jednotkovou kupní cenou se rozumí úplata za 1 m3 Dříví stanovená jako podíl Úplaty a
předpokládaného množství Dříví v Aukčním bloku dle čl. IV. Smlouvy.
Konečná výše úplaty se vypočte jako součin skutečně vytěženého množství Dříví a
Jednotkové kupní ceny bez DPH dle čl. IV. Smlouvy.
LDS se rozumí lesní dopravní síť Poskytovatele.
Lokalitou OM se rozumí místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů a je přístupné
běžným odvozním soupravám pro odvoz vyrobeného dříví; je situováno obvykle při
odvozní cestě v nejkratší možné vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému
uskladňování Dříví před jeho odvozem.
Lokalitou P se rozumí místo, kde jsou prováděny dílčí těžební činnosti, zejména kácení,
odvětvování, případně též manipulace. Též „při pni“.
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Místo těžby je vymezeno v terénu vyznačenými hranicemi území, uvnitř kterého bude
těžba probíhat a na němž se nachází Poskytovatelem v souladu s bodem 5.1. těchto OP
řádně označené stromy Aukčního bloku včetně vyznačených hranic plochy Místa těžby.
Nabyvatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem
Smlouvu.
OP (Obchodními podmínkami) se rozumí obchodní podmínky upravující smluvní
poměr k uzavřeným Smlouvám. Obchodní podmínky jsou obsaženy v Zadání aukce.
Poskytovatelem se rozumí státní podnik Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se
sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, zapsaný
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka
540.
Registrační smlouvou serozumí Smlouva o podmínkách a pravidlech účasti na
elektronických aukcích dříví uzavřená mezi Vyhlašovatelem a Zájemcem v prostředí
elektronického aukčního portálu na https://lesycr.vars.cz/aukce nebo Smlouva o účasti
v elektronické aukci portálu http://www.ForesTrade.cz uzavřená mezi provozovatelem
aukčního portálu společností Foresta SG, a.s., IČ: 60735384, a Zájemcem.
Smlouvou se rozumí Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a
o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům s příjmem dříví uzavřená mezi
Poskytovatelem a Nabyvatelem na základě výsledků Aukce.
Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Nabyvatel.
Těžebními zbytky se rozumí 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 a výseků vedlejších dřevin, tenké stromky
nedosahující dimenzí Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty pařezy.
Úplatou se rozumí úplata za poskytnutí práva těžby v lesním porostu a za převod
vlastnického práva ke Dříví. Jedná se o předpokládanou hodnotu Dříví na základě
Výsledku Aukce.
Vyhlašovatelem se rozumí Lesy České republiky, s.p. jako objednatel služby
provozování elektronických on-line aukcí na https://lesycr.vars.cz/aukce nebo Foresta
SG, a.s. jako provozovatel aukčního portálu na http://www.forestrade.cz.
Výsledkem aukce se rozumí elektronické vyhodnocení výsledků Aukce, na jehož
základě je vítězný Zájemce Aukce vyzván k uzavření Smlouvy
Zadáním aukce se rozumí elektronické zadání Aukce včetně všech připojených
dokumentů, které zahrnuje mimo jiné vzor Smlouvy, znění OP a specifikaci nabídky;
Zadání aukce je následně přílohou Smlouvy.
Zadávacím listem se rozumí dokument vystavovaný Poskytovatelem blíže specifikovaný
v bodu 5.1. těchto OP, který mimo jiné upřesňuje podmínky těžby.
Zájemcem se rozumí registrovaný subjekt s uzavřenou Registrační smlouvou.
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Zadání aukce

3.1. Zadání aukce obsahuje zejména:
•
•
•

celková plocha Místa těžby,
předpokládané množství Dříví v Aukčním bloku v m3 bez kůry určené na
základě lesnické metody popsaná v Zadání aukce
zákres v lesnické mapě v měřítku 1 : 10.000 (případně 1 : 5.000) nebo
zobrazení v digitální mapě obecné nebo ortofoto s možností tisku
z internetové stránky.

3.2. V terénu je Aukční blok označen dle bodu 5.1. těchto OP.
3.3. Poskytovatel nevylučuje možnou odchylku množstevních údajů obsažených
v Zadání aukce od skutečného stavu. Skutečně vytěžené množství Dříví bude
zjišťováno dle čl. 8. těchto OP.
3.4. Nabyvatel je povinen uhradit Úplatu dle čl. 4 těchto OP a dle čl. IV. Smlouvy
stanovenou na základě Výsledku aukce. Konečná výše Úplaty však bude stanovena
dle skutečně vytěženého množství Dříví.
3.5. Nabyvatel podpisem Smlouvy prohlašuje a zavazuje se za pravdivost prohlášení, že
mu je znám stav Aukčního bloku, předpokládané množství a kvalita Dříví, které
vytěžením Aukčního bloku vznikne a další podmínky dle Zadání aukce a dále za to,
že měl před svou účastí v Aukci možnost si uvedené prověřit, což učinil.
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Úplata a platební podmínky

4.1. Úplata byla stanovena na základě Výsledku aukce a je sjednána v čl. IV. Smlouvy.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že cena za převod vlastnického práva ke Dříví,
maximálně však v množství stanoveném v Zadání aukce, je již součástí Úplaty.
4.2. Nabyvatel je povinen zaplatit Poskytovateli 10% Úplaty včetně DPH nejpozději
do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Ohledně úhrady zbývajících 90% Úplaty
včetně DPH Poskytovateli je Nabyvatel povinen postupovat dle jedné z následujících
dvou variant:
a) Zbývajících 90% Úplaty včetně DPH Nabyvatel zaplatí Poskytovateli nejpozději
dva týdny před sjednaným termínem ukončení těžby dle bodu 5.1. odst. 1
Smlouvy, nedojde-li k posunutí termínu ukončení těžby a navazujících termínů dle
těchto OP. Dojde-li k posunutí termínu ukončení těžby a navazujících termínů dle
těchto OP, je Nabyvatel povinen zbývajících 90% Úplaty včetně DPH zaplatit
nejpozději dva týdny před datem posunutého termínu ukončení těžby. Tímto
ustanovením není dotčeno ustanovení bodu 5.1. nebo 10.1 těchto OP, Zadávací
list bude tudíž vystaven až po úplném zaplacení Úplaty včetně DPH;
anebo
b) Nabyvatel nejpozději 2 týdny před sjednaným termínem ukončení těžby dle
bodu 5.1. odst. 1 Smlouvy předloží Poskytovateli Bankovní záruku. Dojde-li
k posunutí termínu ukončení těžby a navazujících termínů v souladu s bodem 7.6.
nebo 10.1 těchto OP, je Nabyvatel oprávněn bankovní záruku předložit nejpozději
2 týdny před datem posunutého termínu ukončení těžby. Bankovní záruka bude
platná alespoň po dobu 60 dní ode dne předložení Poskytovateli, bude vystavena
ve znění běžném pro tento typ zajišťovacího instrumentu a bude zajišťovat
Poskytovateli okamžité peněžní plnění jakýchkoliv peněžitých závazků Nabyvatele
vyplývajících ze Smlouvy, včetně těchto OP, včetně nároků po odstoupení od
Smlouvy, ve výši 90% Úplaty včetně DPH zaručující se banky, a to bez námitek a
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na první výzvu Poskytovatele bez nutnosti předložení jakýchkoliv dokumentů a
bez přezkoumávání předmětného právního poměru.
Poskytovatel po obdržení Bankovní záruky ověří u banky, která Bankovní záruku
vystavila, její pravost a závaznost pro banku. Bude-li Bankovní záruka ze strany
vystavující banky ověřena, tedy banka potvrdí Poskytovateli vystavení Bankovní
záruky, Poskytovatel bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od ověření ze
strany Banky, vystaví a odešle Nabyvateli daňový doklad (fakturu), jímž bude
Nabyvateli účtovat zbývajících 90% Úplaty včetně DPH, a to se lhůtou splatnosti
45 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Zadávací list bude vystaven po
vystavení daňového dokladu (faktury). Nabyvatel je povinen zbývajících 90%
Úplaty včetně DPH Poskytovateli zaplatit ve lhůtě splatnosti uvedené v daňovém
dokladu. Nesplní-li Nabyvatel svoji povinnost dle předchozí věty, Poskytovatel
uplatní svá práva z Bankovní záruky vůči bance.
4.3. Úplata může být Nabyvatelem uhrazena v hotovosti k rukám Poskytovatele (pouze
však v případě úplaty nepřesahující 10.000,-Kč včetně DPH), vložena na účet
Poskytovatele (v bance, ve které má lesní správa/lesní závod zřízen účet) nebo
bezhotovostně prostřednictvím banky na účet Poskytovatele, uvedený ve Smlouvě,
přičemž variabilním symbolem bude číslo Smlouvy anebo číslo faktury v případě dle
bodu 4.2. písm. b) těchto OP. Za den zaplacení se považuje den připsání
odpovídající finanční částky na bankovní účet Poskytovatele, byla-li úhrada
provedena vkladem na účet nebo bezhotovostním převodem, anebo den převzetí
úplaty v hotovosti.
4.4. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den odpovídající termínu
zahájení těžby uvedený v Zadávacím listu nebo den podpisu Zadávacího listu
Nabyvatelem, a to ten, který nastane později.
4.5. Částka DPH uvedená v bodu 4.1. Smlouvy odpovídá zákonné sazbě DPH v době
odeslání návrhu Smlouvy Nabyvateli. Pokud se kdykoli poté změní výše zákonné
sazby DPH, v důsledku čehož vznikne Poskytovateli povinnost odvést DPH z Úplaty
či jakékoli její části v jiné výši, než dle které byla vypočítána částka DPH uvedená v
bodu 4.1. Smlouvy, je Nabyvatel povinen zaplatit Poskytovateli Úplatu či její
zbývající část s DPH ve výši, která bude odpovídat změněné zákonné sazbě DPH.
Změněná výše částky DPH bude zohledněna i při veškerých postupech a výpočtech
dle Smlouvy a těchto OP, kde se hovoří o Úplatě s DPH či Úplatě včetně DPH.
4.6. Nabyvatel je vzhledem k charakteru zdanitelného plnění a místu uskutečnění
zdanitelného plnění poskytovaného na základě Smlouvy, které se nachází v České
republice, povinen zaplatit Poskytovateli DPH z Úplaty v zákonné výši bez ohledu na
to, zda se nachází sídlo či místo podnikání Nabyvatele v České republice či
zahraničí.
4.7. V případě, že Nabyvatel hradí Úplatu s DPH či její část s DPH stanovenou v souladu
s tímto článkem OP bezhotovostně prostřednictvím banky a zadá příkaz k úhradě
v jakékoli jiné měně než českých korunách nebo jde o přeshraniční platbu, je
Nabyvatel povinen zajistit, že Poskytovatel obdrží na svůj účet, který je veden
v českých korunách, částku odpovídající sjednané Úplatě s DPH, či její stanovené
části s DPH, v českých korunách. Poskytovatel nese v takovém případě pouze
bankovní poplatky své banky za přijetí platby. Veškeré ostatní bankovní poplatky
(např. poplatek za konverzi měn, poplatek banky Nabyvatele, apod.) je povinen
nést Nabyvatel, přičemž s těmito parametry je Nabyvatel povinen u své banky
zadat i příslušný příkaz k úhradě. Pokud by jakýkoli z ostatních bankovních
poplatků byl povinen uhradit Poskytovatel, má Poskytovatel vůči Nabyvateli nárok
na jeho náhradu, přičemž o výši uhrazeného bankovního poplatku se automaticky
ponižuje částka obdržená Poskytovatelem na úhradu Úplaty či její stanovené části s
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DPH. Pokud bude částka obdržená Poskytovatelem na Úplatu či její část s DPH
ponížená dle předchozí věty nižší, než kolik měl Poskytovatel dle Smlouvy a těchto
OP obdržet, ocitá se Nabyvatel v prodlení s úhradou, a to se všemi důsledky pro něj
z těchto OP vyplývajícími.
4.8. Při hotovostním vkladu Úplaty s DPH či její části s DPH stanovené v souladu s tímto
článkem OP na účet Poskytovatele, pokud bude vklad proveden v jiné měně než
českých korunách, se ustanovení bodu 4.7. těchto OP užije obdobně.
4.9. Konečná výše úplaty bude stanovena po dokončení těžební činnosti a příjmu
veškerého vytěženého Dříví dle čl. 8 těchto OP, a to jako součin skutečně
vytěženého množství Dříví a Jednotkové kupní ceny bez DPH.
4.10. Pakliže bude Konečná výše úplaty s DPH vyšší, než Úplata s DPH, zavazuje se
Nabyvatel tento rozdíl uhradit Poskytovateli. Pakliže bude Konečná výše úplaty
s DPH nižší, než Úplata s DPH, zavazuje se Poskytovatel tento rozdíl Nabyvateli
vrátit, a to i prostřednictvím započtení případných pohledávek Poskytovatele za
Nabyvatelem. Fakturace rozdílu bude provedena formou opravného daňového
dokladu, kde lhůta splatnosti bude činit 15 dnů od vystavení opravného daňového
dokladu. Ustanovení bodu 4.3. až 4.8. těchto OP se použije obdobně.
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Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel je povinen před vyhlášením Aukce řádně vyznačit Místo těžby a Aukční
blok. Podpisem Smlouvy Nabyvatel potvrzuje, že Poskytovatel povinnost dle
předchozí věty řádně splnil. Způsob vyznačení stromů k těžbě nebo stromů
"určených k ponechání", tzn. stromů, jež zůstávají těžbou nedotčeny, dále značení
hranic těžby, vymezujících plochu, uvnitř které bude těžba probíhat, včetně
přibližovacích linek a místa pro skládky a manipulaci se Dřívím, případně další
skutečnosti, budou Poskytovatelem upřesněny v souladu se Zadáním aukce
v Zadávacím listu. Zadávací list bude Poskytovatelem vystaven po úplném
zaplacení Úplaty včetně DPH Nabyvatelem, případně po úhradě 10% Úplaty
včetně DPH a vystavení daňového dokladu (faktury) po předložení
Bankovní záruky. Teprve po předání Místa těžby, které Smluvní strany potvrdí
v Zadávacím listu, je Nabyvatel oprávněn využít právo těžby dle Smlouvy, a to za
podmínek uvedených v bodu 7.1. a 7.2. těchto OP.
5.2. Poskytovatel je povinen předat Nabyvateli při převzetí Zadávacího listu výsek kopie
lesnické mapy s vyznačením Místa těžby včetně vyznačení LDS, kterou je Nabyvatel
oprávněn k těžbě Aukčního bloku a odvozu Dříví po dobu trvání Smlouvy pro plnění
dle Smlouvy používat. V případě, že Nabyvatel využije při činnostech prováděných
na základě Smlouvy jiných cest než cest z LDS, je povinen si zajistit na vlastní
náklady a odpovědnost předem souhlas vlastníků těchto komunikací k jejich použití.
5.3. Poskytovatel je povinen informovat Nabyvatele prostřednictvím upřesňujících
informací uvedených v Zadání aukce (viz bod 7.4. těchto OP) o veškerých
omezeních režimu hospodaření (např. z důvodu ochrany přírody, ochrany vodních
zdrojů, ochrany kulturních památek či z důvodů popsaných v bodu 5.5. těchto OP)
vztahujících se k Místu těžby a/nebo porostům v okolí Místa těžby, které by mohly
být dotčeny činnostmi na základě této Smlouvy, zejména těžbou.
5.4. Poskytovatel je oprávněn požadovat na Nabyvateli omezení či zastavení jím
prováděných činností, jestliže vznikla nová omezení režimu hospodaření (např.
z důvodu ochrany přírody, ochrany vodních zdrojů, ochrany kulturních památek),
dosavadní výkon činností Nabyvatelem ohrožuje životní prostředí či jiné obecné
zájmy, jestliže jakákoli činnost Nabyvatele prováděná na základě Smlouvy je
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, pokud není dodržena stanovená
technologie těžby nebo jestliže dojde k porušení Smlouvy (včetně OP), jehož
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následkem je vznik škody nebo bezprostředně hrozící vznik škody, případně
ohrožení platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC nebo
jakýchkoli dalších certifikátů získaných Poskytovatelem.
5.5. Poskytovatel je oprávněn požadovat na Nabyvateli omezení či zastavení jím
prováděných činností, také jestliže se jedná o činnosti prováděné na pozemcích
tvořících tzv. původní majetek registrovaných církví a náboženských společností dle
zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi (dále také jen „zákon o majetkovém vyrovnání“), a to zejména
z důvodu, že příslušná oprávněná osoba dle zákona o majetkovém vyrovnání
uplatnila výzvou k vydání majetku nárok na vydání pozemků, na nichž se nachází
Místo těžby.
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Práva a povinnosti Nabyvatele

6.1. Nabyvatel je povinen provádět veškeré činnosti na základě Smlouvy řádně,
s odbornou péčí a v souladu se Smlouvou a těmito OP, předcházet vzniku škod a
chránit oprávněné zájmy Poskytovatele.
6.2. Pokud je v Zadání aukce uveden požadavek na úklid klestu, je Nabyvatel povinen
na své náklady provést v souvislosti s těžbou Aukčního bloku úklid veškerých
Těžebních zbytků, které při těžbě a souvisejících činnostech napadnou, a to v Místě
těžby i mimo něj. Technologie úklidu Těžebních zbytků, která je pro Nabyvatele
závazná, je stanovena v Zadání aukce. Nabyvatel nesmí odstranit zbytkové pařezy
a kořenový systém po vytěženém Dříví. Nabyvatel je povinen provést úklid
Těžebních zbytků nejpozději do termínu předání Místa těžby zpět Poskytovateli
uvedeném v Zadání aukce nebo prodlouženém termínu dle bodu 7.6 nebo 10.1.
těchto OP.
6.3. Nabyvatel nesmí těžbou nebo přibližováním poškodit existující přirozené zmlazení
nebo umělou výsadbu dřevin cílové druhové skladby. V případě, že dojde
k poškození existujícího přirozeného zmlazení nebo umělé výsadby, je Nabyvatel
povinen nahradit Poskytovateli veškerou tím vzniklou škodu, a to v penězích.
6.4. Nabyvatel je dále povinen:
a) netěžit jakékoli stromy nacházející se mimo Aukční blok;
b) vytěžit všechny stromy Aukčního bloku;
c) pokud způsobí škodu spočívající v poškození kořenových náběhů nebo kmenů
stojících stromů mimo Aukční blok, provést na své náklady jejich ošetření proti
dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž
k poškození došlo;
d) uvést do stabilní polohy každý vývrat, jakož i každý nestabilní, nepříznivě
nakloněný či zavěšený strom ohrožující zdraví či majetek, to vše nejpozději
do konce pracovní směny, během níž k uvedenému došlo;
e) oznámit Poskytovateli ukončení těžebních činností v Místě těžby do konce
kalendářního týdne následujícího po jejich ukončení;
f) provést bez zbytečného odkladu nejpozději však do konce následujícího
pracovního týdne po ukončení těžební činnosti v Místě těžby, na své náklady
úpravu přibližovacích linek, svážnic, odvozních cest a turistických a ostatních
značených stezek, včetně příkopů, vodních toků a skládek tak, aby jejich stav
odpovídal běžnému opotřebení;
g) provést nejpozději do konce pracovní směny úklid veřejné komunikace, která
byla v důsledku činnosti Nabyvatele znečištěna (kůrou, blátem apod.) a opravu
oplocenek;
h) zajistit průtočnost meliorační sítě včetně příčného odvodnění a průjezdnost cest
vždy do konce pracovní směny;
i) dodržet těžební technologii stanovenou v Zadání aukce.
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Pokud je v tomto bodu OP užíván pojem konec pracovní směny, rozumí jím okamžik
před opuštěním pracoviště každého kalendářního dne.
6.5. Nabyvatel je oprávněn za účelem řádného provádění těžebních činností a odvozu
Dříví dle Smlouvy bezplatně používat k dopravě LDS Poskytovatele vyznačené
v mapě dle bodu 5.2. těchto OP. Zimní zpřístupňování LDS, tj. prohrnování, posyp,
atd., si Nabyvatel zajišťuje na svoje náklady a odpovědnost.
Nabyvatel je povinen činnosti dle Smlouvy provádět způsobem nepoškozujícím LDS
a za podmínek níže uvedených:

6.6. Nabyvatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že byl Poskytovatelem informován
o omezeních dle bodu 5.3. těchto OP, zavazuje se jimi plně řídit a jednat s nimi
v souladu.
6.7. Na žádost Poskytovatele dle bodu 5.4. či 5.5. těchto OP je Nabyvatel povinen
okamžitě omezit nebo zastavit činnosti prováděné na základě Smlouvy nebo
okamžitě ukončit neoprávněnou činnost v souladu se žádostí Poskytovatele.
Požadavek na omezení či zastavení činností je pro Nabyvatele závazný v okamžiku,
kdy je mu Poskytovatelem sdělen, a to i ústní formou s tím, že musí být následně
písemně potvrzen.
6.8. Nabyvatel je povinen při provádění těžebních činností zvolit takovou technologii
těžby a soustřeďování, která odpovídá stavu lesa a terénním podmínkám, pokud si
Poskytovatel nevyhradil technologii těžby v Zadání aukce. Poskytovatel je kdykoli
oprávněn kontrolovat provádění těžebních a ostatních činností Nabyvatelem. Zjistíli Poskytovatel, že Nabyvatel provádí těžební či jiné činnosti v rozporu se svými
povinnostmi, je Poskytovatel oprávněn požadovat, aby Nabyvatel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a těžební či jiné činnosti prováděl řádným způsobem
nebo okamžitě ukončil neoprávněnou činnost.
6.9. Nabyvatel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
předpisy o požární ochraně.
6.10. Nabyvatel je dále povinen provádět své činnosti tak, aby jakýmkoliv způsobem
nepoškozoval majetek, s nímž má Poskytovatel právo hospodařit, či majetek třetích
osob.
6.11. V případě, že Nabyvatel nebo jeho poddodavatel způsobí na majetku, s nímž má
Poskytovatel právo hospodařit, jakoukoli škodu a tuto škodu bezodkladně
neodstraní, je Poskytovatel oprávněn ji odstranit sám nebo nechat ji odstranit u jím
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zvolené třetí osoby, a to za podmínek v daném místě a čase obvyklých. Veškeré
náklady Poskytovatele s tímto postupem spojené je Nabyvatel povinen
Poskytovateli na jeho výzvu a ve lhůtě uvedené ve výzvě uhradit.
6.12. V případě, že je Nabyvatel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti na základě
Smlouvy (včetně OP) o více jak 14 kalendářních dnů, je Poskytovatel oprávněn tuto
povinnost splnit sám nebo zajistit splnění této povinnosti u jím zvolené třetí osoby,
a to za podmínek v daném místě a čase obvyklých. Veškeré náklady Poskytovatele
s tímto postupem spojené je Nabyvatel povinen Poskytovateli na jeho výzvu a ve
lhůtě uvedené ve výzvě uhradit.
6.13. Nabyvatel je povinen odvézt jím vytěžené Dříví z pozemků sloužících k plnění
funkce lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo
Poskytovatele bez zbytečného odkladu po ukončení těžby, nejpozději však do
předání Místa těžby zpět Poskytovateli. Pakliže by došlo k ukončení těžby dříve, než
30 dní před termínem předání Místa těžby zpět Poskytovateli dle bodu 5.1. odst. 2
Smlouvy, je Nabyvatel povinen odvézt jím vytěžené Dříví do 30 dnů po ukončení
těžby.
6.14. Nabyvatel je oprávněn provádět odvoz Dříví pouze v pracovní dny v době od 5.00
hod. do 20.00 hod. V jiných případech je Nabyvatel oprávněn provádět odvoz Dříví
pouze po předchozím oznámení Lesům ČR
6.15. Nabyvatel odpovídá třetím osobám za veškeré škody způsobené svou činností
v souvislosti s plněním Smlouvy (včetně těchto OP), a to v rozsahu a za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy.
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Lhůty a podmínky těžby

7.1. Nabyvatel je oprávněn zahájit těžbu Aukčního bloku dnem předání Místa těžby dle
bodu 7.2. těchto OP, pokud není v Zadání aukce nebo v Zadávacím listu uvedeno
jinak.
7.2. Poskytovatel je povinen předat Místo těžby Nabyvateli ve lhůtě do pěti pracovních
dní ode dne, kdy Nabyvatel zcela uhradil Poskytovateli Úplatu včetně DPH dle bodu
4.2. písm. a) těchto OP anebo ve lhůtě do pěti pracovních dní ode dne, kdy
Poskytovatel vystavil fakturu dle bodu 4.2. písm. b) těchto OP. Předání a převzetí
Místa těžby potvrdí Smluvní strany v Zadávacím listu, který vyhotoví Poskytovatel.
K předání a převzetí Místa těžby vyzve Nabyvatele Poskytovatel, a to alespoň jeden
kalendářní den předem. Pokud Nabyvatel odmítne Místo těžby převzít a/nebo
neposkytne Poskytovateli k předání Místa těžby nezbytnou součinnost, považuje se
za den předání a převzetí Místa těžby den následující po uplynutí lhůty dle věty
první tohoto bodu.
7.3. Mezní termíny pro ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) a předání Místa
těžby zpět Poskytovateli upravuje čl. V. Smlouvy.
7.4. Pokud Nabyvatel využije svého práva a těžbu Aukčního bloku zahájí, je povinen
uskutečnit těžbu Aukčního bloku a veškeré další činnosti dle Smlouvy v termínech
stanovených Smlouvou a dalšími upřesňujícími informacemi, které Poskytovatel
zveřejnil v Zadání aukce. Nabyvatel podpisem Smlouvy prohlašuje a zavazuje se za
pravdivost prohlášení, že se seznámil s obsahem těchto informací. Po uplynutí
termínu ukončení těžby již není Nabyvatel oprávněn těžbu zahájit či v ní
pokračovat, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
7.5. Veškeré termíny dle Smlouvy jsou stanoveny s ohledem na potřeby ochrany lesa
dle ust. § 32 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon v platném znění. V případě, že se
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v Aukčním bloku vyskytnou stromy napadené kůrovci a/nebo bude kůrovci
napadeno Dříví, je Nabyvatel povinen zpracovat je tak, aby nedošlo k ukončení
vývoje kůrovců.
7.6. Pokud nebude možno provést těžbu a/nebo další činnosti v termínech dle čl. V.
Smlouvy v důsledku vzniku okolností nezávislých na Nabyvateli, zejména
v důsledku omezení režimu hospodaření, rozhodnutí orgánu ochrany přírody či
jiného obecného zájmu, z důvodů dle bodu 5.5. těchto OP, v důsledku nevhodných
klimatických podmínek nebo pokud v důsledku nevhodných klimatických podmínek
bude nesjízdná LDS, je Nabyvatel oprávněn písemně požádat Poskytovatele o
prodloužení doposud neuplynulých termínů, a to o dobu, po kterou okolnosti
nezávislé na Nabyvateli budou zřejmě trvat. Žádost je Nabyvatel povinen doručit
Poskytovateli, jakmile se o okolnostech nezávislých na jeho vůli dozví. Poskytovatel
není povinen žádosti vyhovět. V případě kladného stanoviska Poskytovatele
k žádosti Nabyvatele, bude lhůta Poskytovatelem prodloužena o dobu od obdržení
písemné žádosti Nabyvatele do předpokládané doby trvání překážek. Písemná
žádost musí být doručena Poskytovateli vždy nejpozději v poslední den příslušného
termínu, v opačném případě ztrácí Nabyvatel možnost prodloužení. Poskytovatel
písemně nebo elektronickou poštou sdělí Nabyvateli stanovisko k žádosti o
prodloužení. Prodloužené termíny Smluvní strany potvrdí v protokolu o prodloužení
lhůty spolu s uvedením důvodu prodloužení. Žádost dle tohoto bodu je Nabyvatel
v případě trvání okolností nezávislých na jeho vůli a/nebo jejich opětovaného
výskytu oprávněn činit i opakovaně. Za okolnost nezávislou na vůli Nabyvatele dle
tohoto bodu se nepovažuje změna jeho provozních nebo hospodářských poměrů či
tržní situace, které mu znemožní provádět činnosti dle Smlouvy.
7.7. O předání Místa těžby Nabyvatelem a jeho převzetí zpět Poskytovatelem ve lhůtě
dle bodu 5.1. odst. 2. Smlouvy Smluvní strany sepíší předávací protokol, v němž
uvedou zejména stav Místa těžby.
K předání a převzetí Místa těžby je povinen vyzvat Poskytovatele Nabyvatel, a to
alespoň tři pracovní dny předem. Pokud Nabyvatel Poskytovatele k předání Místa
těžby nevyzve nebo mu neposkytne k převzetí Místa těžby nezbytnou součinnost,
považuje se za den předání a převzetí Místa těžby Poskytovatelem den následující
po uplynutí lhůty k předání dle bodu 5.1. odst. 2. Smlouvy. V takovém případě
předávací protokol sepíše pouze Poskytovatel a jedno jeho vyhotovení zašle na
vědomí Nabyvateli.
7.8. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, jestliže Nabyvatel ve lhůtě dle bodu
5.1. odst. 1. Smlouvy, případně prodloužené dle bodu 7.6. či 10.1. těchto OP,
Aukční blok zcela nevytěží, ačkoli těžbu již zahájil či prováděl, tzn. oddělil od
pozemku alespoň jeden strom z Aukčního bloku, uplynutím lhůty jeho právo těžby a
právo nabýt vlastnické právo ke Dříví zaniká. V takovém případě má Poskytovatel
nárok na zaplacení úplaty za poskytnutí práva vytěžit Aukční blok a nabýt
vlastnické právo k dříví za dobu trvání Smlouvy. Výše úplaty se v tomto případě
vypočte jako součin doposud vytěženého množství Dříví a Jednotkové kupní ceny
s DPH.
Tím není dotčeno právo Poskytovatele na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 10.2.
písm. i) těchto OP.
Jestliže Nabyvatel ve lhůtě dle bodu 5.1. odst. 1. Smlouvy, případně prodloužené
dle bodu 7.6. či 10.1. těchto OP, žádnou těžbu vůbec nezahájil ani neprovedl, tzn.
neoddělil jediný strom z Aukčního bloku od pozemku, uplynutím lhůty jeho právo
těžby a právo nabýt vlastnické právo ke Dříví zaniká, s tím, že v takovém případě
je povinen zaplatit Poskytovateli za poskytnuté právo vytěžit stromy v Aukčním
bloku a nabýt vlastnické právo ke Dříví 10% Úplaty včetně DPH, minimálně však ve
výši 10.000,- Kč plus DPH. Stejně bude postupováno, pokud Nabyvatel písemně
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sdělí Poskytovateli kdykoli před uplynutím lhůty dle předchozí věty, že těžbu vůbec
nezahájí či neprovede.
Poskytovatel si ponechá úplatu, kterou již obdržel, a to až do výše, na kterou mu
vznikl nárok. Ve zbylé části ji Poskytovatel vrátí Nabyvateli po započtení veškerých
svých dalších nároků vůči Nabyvateli, a to do 15 pracovních dnů od obdržení výzvy
Nabyvatele k jejímu vrácení. Pokud nebude úplata, kterou již Poskytovatel obdržel,
pokrývat nárok na úplatu, na kterou Poskytovateli vznikl nárok podle výše
uvedeného, je ji Nabyvatel ve zbylé části povinen ve lhůtě 15 dnů po uplynutí lhůty
dle věty první tohoto bodu Poskytovateli uhradit. Nesplní-li Nabyvatel povinnost dle
předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn svůj nárok uspokojit z Bankovní záruky,
pokud byla vystavena.
7.9. Těžba musí být provedena tak, aby bylo zpracováno a přiblíženo veškeré Hroubí
z Místa těžby. Ostatní dříví (nehroubí) musí být zkráceno na díly kratší než 2m. Pro
účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří od průměru 7cm s výjimkou tyčí.
Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem,
kde dříví dosahuje průměru 7cm. U tyčí se střední průměr měří ve vzdálenosti 1m
od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi se
pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených
pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.
7.10. Z Místa těžby musí být soustředěno veškeré dříví nad 7cm průměru na slabém
konci kmene včetně tyčí a tyček.
7.11. Poskytovatel umožní průběžný příjem Dříví, pokud mu to provozní podmínky dovolí.
O průběžný příjem Dříví může Nabyvatel požádat kdykoliv v průběhu realizace
těžby výzvou k převzetí dílčího Číselníků Poskytovatelem. Poskytovatel si vyhrazuje
právo průběžný příjem odmítnout nebo stanovit, za jakých podmínek bude
průběžný příjem probíhat, a to v Zadání aukce.
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Příjem Dříví

8.1. V případě použití harvestorových technologií bude Dříví přijímáno v hráních na
Lokalitě OM. V případě těžby motorovou jednomužnou pilou bude Smluvními
stranami dohodnut a v Zadávacím listu stanoven, v závislosti na výrobních
podmínkách, příjem jednotlivých kusů na Lokalitě P nebo na Lokalitě OM (dle bodu
8.3 těchto OP) nebo příjem Dříví v hráních (dle bodu 8.2 těchto OP). Způsob příjmu
Dříví v Zadávacím listu bude závazný po celou dobu plnění Smlouvy.
Zjišťování objemu dříví, jeho adjustaci a evidenci v Číselníku provádí Nabyvatel.
8.2. Podmínky příjmu dříví v hráních
a) Příjem Dříví je prováděn v hráních podle Doporučených pravidel pro měření
a třídění dříví v ČR, platných vždy v konkrétním okamžiku příjmu Dříví a podle
příslušných přepočtových koeficientů.
Konkrétní výše používaných koeficientů pro příjem dříví v hráních je stanovena
následovně:
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SM, JD

0,64

BO, MD, DG

0,61

Listnaté

0,54

Těžební zbytky

0,45

b) Uložení Dříví v hráních na OM musí umožnit Poskytovateli kontrolu objemu Dříví
dle předloženého Číselníku; do doby potvrzení Číselníku ze strany Poskytovatele je
další manipulace s Dřívím a jeho odvoz nepřípustný. Mísení Dříví v hráních tak, že
není umožněna Poskytovateli kontrola objemu vyrobeného a přijímaného Dříví, je
nepřípustné.
c) Dříví musí být uloženo v měřitelných hráních, hráně rovnaného Dříví označí
Nabyvatel pořadovým číslem, vyraženým číslovačkou nebo barvou na čele
jednoho povytaženého kusu. Číslo hráně musí zajistit jednoznačnou identifikaci
hráně v Číselníku (jedinečným pořadovým číslem). Na hráni musí být označeny
sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm. Objem bude zjištěn dle
přepočtových koeficientů uvedených v těchto OP.
d) Přibližování Dříví na Lokalitu OM, jeho měření a adjustaci je Nabyvatel povinen
provádět průběžně, bez prodlevy.
e) Maximální délka přijímaného Dříví v hráních bude 6 m.
8.3. Podmínky příjmu jednotlivých kusů
a) Je-li Smluvními stranami dohodnut a v Zadávacím listu uveden příjem Dříví na
Lokalitě P, je Nabyvatel povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat
Dříví, které má přejít do jeho vlastnictví, na Lokalitě P. Nabyvatel je oprávněn
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického
práva k předmětnému Dříví. Poskytovatel umožňuje Nabyvateli manipulaci
(druhování) 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.
b) Je-li Smluvními stranami dohodnut a v Zadávacím listu uveden příjem Dříví na
Lokalitě OM, je Nabyvatel povinen provádět soustřeďování a adjustaci Dříví
z Lokality P na Lokalitu OM průběžně a bez prodlevy. Nejpozději na konci pracovní
směny musí být veškeré Dříví na Lokalitě OM změřeno a adjustováno.
c) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví
v ČR platných v okamžiku příjmu dříví s nadměrkem 2%. U dříví nad 8 m délky se
připouští nadměrek 2,5%.
d) Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20cm včetně je zjišťován:
• U odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle
středové tloušťky).
•

U dříví kůře podle ČSN 480009 (tabulky a polynomy pro výpočet objemu
kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě
s MP k 1.1.1995; u dřevin modřín se použije tabulka pro borové oddenky,

•

U dříví po dohodě měřeného na čepu podle ČSN 480008 (Tabulky objemu
výřezů podle čepové tloušťky, měřeno bez kůry).

e) Objem dlouhého dříví se středním průměrem do 19cm je zjišťován podle
předchozího bodu nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v
desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového
dříví v 0,1m3, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90. V porostech do 40 let
včetně může být po vzájemné písemné dohodě obdobným způsobem zjišťován
objem veškerého dříví.
f) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek
pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto
stanovený objem se považuje za objem Hroubí.
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g) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a
průměrem v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou
A dále
h) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 8.3. písm. d) těchto OP, musí být
zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě
standardního příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze
oddenkový výřez za podmínky zachování vizuální celistvosti kmene.
i) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 8.3. písm. e) těchto OP, musí být
zřetelně označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje
buďto objem v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v
desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení sur.
dříví v 0,1m3" 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách
podle tabulek dle odst. 1) písm. b) tohoto článku
j) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v
desetinách“, (doporučeno MZe, 1996).
8.4. Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem.
Počáteční evidenční číslo určí Poskytovatel. Číselník obsahuje tyto údaje:
a) Označení Nabyvatele, označení lesní správy Lesů ČR a číslo Aukce.
b) U Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 8.3 písm. d) těchto OP se do Číselníku
uvedou oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr a objem.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 8.3 písm. e) těchto OP, bude evidováno
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách
s označením oddenkových kusů a uvedením objemu. Pokud je přijímáno dříví
hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového
záznamníku.
d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle bodu 8.3 písm. f) těchto OP,
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných
třídách s uvedením objemu.
e) U Dříví, jehož objem je zjišťován dle bodu 8.2. těchto OP je evidováno podle
dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu. Číselník musí obsahovat
veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých
sekcí).
f)

Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen datem a
čitelným podpisem osoby oprávněné jednat za Nabyvatele.

8.5. Nabyvatel je povinen předat Poskytovateli Číselníky veškerého Dříví nejpozději
bezprostředně po ukončení těžebních činností v Aukčním bloku s výjimkou
potěžebních úprav. Číselníky musí být srozumitelné a čitelně vyplněné a musí
obsahovat údaje požadované v bodu 8.4. těchto OP. Na žádost Nabyvatele
Poskytovatel písemně potvrdí převzetí Číselníků. Toto potvrzení převzetí Číselníků
nemá za důsledek převod vlastnických práv ke Dříví na Nabyvatele. Po převzetí
Číselníků provede Poskytovatel jejich kontrolu a kontrolu provedených těžebních
činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí Číselníků. V případě vad
některého z převzatých dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v
rozporu se Zadávacím listem) je Poskytovatel oprávněn vznést námitku k Číselníku
a zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad.
Odstraněním vad není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. V
případě vznesení námitky ze strany Poskytovatele se Nabyvatel zavazuje vady
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odstranit a po jejich odstranění Poskytovateli opakovaně předložit příslušný
Číselník. Pokud Poskytovatel po provedené kontrole neshledá důvody ke vznesení
námitek, učiní akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným podpisem
spolu s uvedením data akceptace. Akceptací číselníku potvrzuje Poskytovatel, že
údaje v Číselníku odpovídají skutečnosti. V případě, že se s ohledem na množství
skutečně vytěženého Dříví bude Konečná výše úplaty s DPH lišit od Úplaty s DPH,
provede Poskytovatel fakturaci rozdílu dle bodu 4.10. těchto OP do 15 dnů od
akceptace Číselníku.
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Přechod nebezpečí škody na Aukčním bloku, přechod vlastnictví ke Dříví

9.1. Nebezpečí škody na Dříví přechází na Nabyvatele v okamžiku zahájení těžby
(zahájení řezu).
9.2. Na Nabyvatele přechází vlastnické právo k Dříví okamžikem akceptace Číselníku ze
strany Poskytovatele, za akceptaci se nepovažuje potvrzení jeho převzetí
připojením podpisu osoby zastupující či jednající za Poskytovatele. Je-li v Zadání
aukce umožněn průběžný odvoz, přechází na Nabyvatele vlastnické právo k Dříví
okamžikem akceptace dílčího Číselníku předmětného Dříví.
9.3. Pokud by Nabyvatel vytěžil jakékoli stromy nacházející se mimo Aukční blok, jejich
vytěžením vlastnické právo k nim na Nabyvatele nepřechází.
10 Poplatky a smluvní pokuty
10.1. Pokud Nabyvatel bude požadovat prodloužení lhůty k provedení těžby, a to
z důvodů jiných, než které jsou uvedeny v bodu 7.6. těchto OP, je povinen uhradit
Poskytovateli poplatek ve výši odpovídající 2% Úplaty nejméně však 3.000,-Kč za
první prodloužení lhůty, které činí čtyři týdny. Počínaje pátým týdnem prodloužení
lhůty se poplatek za prodloužení zvyšuje tak, že poplatek za každý další započatý
týden prodloužení lhůty tvoří 2% Úplaty nejméně však 3.000,-Kč. Možnost
prodloužení lhůty k provedení těžby (případně i jejího dalšího prodloužení) dle
tohoto bodu OP závisí na posouzení Poskytovatele (Nabyvatel nemá automatický
nárok na prodloužení lhůty) a je podmíněna předchozím písemným souhlasem
Poskytovatele. Žádost o prodloužení dle tohoto bodu musí být písemná a musí být
doručena Poskytovateli vždy nejpozději v poslední den příslušného termínu,
v opačném případě žádosti nebude vyhověno, ledaže by Smluvní strany ujednaly
jinak. Poskytovatel písemně nebo elektronickou poštou sdělí Nabyvateli stanovisko
k žádosti o prodloužení.
10.2. Nabyvatel se zavazuje Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu:
a) za použití jiné LDS v rozporu s čl. 5. těchto OP či za použití LDS v rozporu
s bodem 6.5. těchto OP ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ
porušení,
b) za včasné neošetření kořenových náběhů či kmenů stromů stojících mimo
Aukční blok, které Nabyvatel poškodil, ve výši 300,-Kč za každý včas
neošetřený kořenový náběh či kmen stromu stojícího mimo Aukční blok,
c) za provedení neoprávněné těžby (včetně situace, kdy bude těžba prováděna
po uplynutí termínu dle bodu 5.1. odst. 1 Smlouvy, případně po uplynutí
termínu prodlouženého v souladu těmito OP) ve výši 1.000,-Kč za každý
neoprávněně vytěžený strom,
d) za porušení povinnosti zpracovat stromy v Aukčním bloku a/nebo Dříví
napadané kůrovci tak, aby nedošlo k ukončení vývoje kůrovců dle bodu 7.5.
těchto OP, ve výši 1.000,-Kč za každý strom, kde došlo k výletu kůrovce,
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e) za každý jednotlivý vývrat, nestabilní, nepříznivě nakloněný či zavěšený strom
ohrožující zdraví či majetek, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny
dle bodu 6.4. písm. d) těchto OP, ve výši 1.000,-Kč,
f)

v případě nezaplacení 10% Úplaty včetně DPH Poskytovateli Nabyvatelem ve
lhůtě dle bodu 4.2. těchto OP nebo v případě nezaplacení 90% Úplaty včetně
DPH v plné výši ve lhůtě dle bodu 4.2. písm. a) těchto OP, aniž by současně
Nabyvatel zaplatil Poskytovateli část úplaty ve výši 10% včetně DPH a
předložil Poskytovateli Bankovní záruku ve lhůtě dle bodu 4.2. písm. b) těchto
OP, ve výši 0,05% z dlužné části Úplaty bez DPH, a to za každý i započatý den
prodlení,

g) v případě prodlení Nabyvatele s úhradou rozdílu mezi Konečnou výší úhrady a
Úhradou, ve výši 0,1% z této částky za každý kalendářní den prodlení,
h) v případě neoprávněného odvozu Dříví ve výši 30.000,- Kč za každý jednotlivý
případ,
i)

v případě nesplnění povinnosti dle 6.4 písm. b) ve výši 500,-Kč za každý
jednotlivý nevytěžený strom v Aukčním bloku, pokud byla těžba zahájena,

j)

za včasné neprovedení odvozu Dříví dle bodu 6.13. těchto OP ve výši
1.000,-Kč za každý kalendářní den prodlení,

k) v případě porušení zákazu provádět činnosti dle bodu 6.7. těchto OP ve výši
5.000,-Kč za každé jednotlivé porušení,
l)

za včasné neprovedení asanace zbytků po těžbě na pracovišti a zbytků
nacházejících se mimo plochy těžebního zásahu (skládky, cesty, příkopy, vodní
toky apod.) nebo za včasné neprovedení potěžebních úprav dle bodu 6.4 písm.
f) těchto OP či úklidu veřejné komunikace nebo opravy oplocenky dle bodu
6.4. písm. g) těchto OP ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení,

m) za nedodržení termínu úklidu Těžebních zbytků na Místě těžby dle Smlouvy ve
výši 1.000,-Kč za každý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti včas
uklidit těžební zbytky,
n) za nedodržení stanovené technologie úklidu těžebních zbytků dle Smlouvy
ve výši 5.000,-Kč,
o) za porušení povinností dle bodu 6.4 písm. h) těchto OP ve výši 1.000,-Kč za
každý kalendářní den prodlení,
p) za porušení povinností dle bodu 6.6 těchto OP ve výši 10.000,-Kč za každé
jednotlivé porušení,
q) za porušení povinností dle bodu 6.8. těchto OP ve výši 5.000,-Kč,
r) za porušení povinností dle bodu 8.5. těchto OP ve výši 1.000,-Kč za každý
jednotlivý případ.
Veškeré smluvní pokuty budou splatné do 30 dnů od data vystavení příslušných faktur.
10.3. Poskytovatel se zavazuje Nabyvateli zaplatit smluvní pokutu:

a) v případě prodlení Poskytovatele s předáním Aukčního bloku dle bodu 7.2. těchto

OP z důvodů nikoli na straně Nabyvatele, ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den
prodlení,

b) v případě prodlení Poskytovatele s vrácením rozdílu mezi Úhradou a Konečnou
výší úplaty, ve výši 0,1% z této částky za každý kalendářní den prodlení,
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10.4. Zaplacením smluvní pokuty dle bodu 10.2. a bodu 10.3. těchto OP není dotčena
povinnost smluvní strany k náhradě škody.
11 Zajištění
11.1. K zajištění peněžitých nároků Poskytovatele vůči Nabyvateli, které ze Smlouvy nebo
v souvislosti s ní v budoucnu vzniknou nebo mohou vzniknout, zejména k zajištění
nároku Poskytovatele na náhradu škody vůči Nabyvateli a k zajištění nároku
Poskytovatele na zaplacení smluvních pokut, je Nabyvatel při podpisu Smlouvy
povinen vystavit a odevzdat Poskytovateli jednu vlastní blankosměnku nikoli na řad
Poskytovatele, bez uvedení údaje splatnosti a směnečné sumy, s platebním
místem v sídle Poskytovatele, s doložkou „bez protestu“, s doložkou, že se jedná o
směnku k zajištění závazků ze Smlouvy, a v případě, že je Nabyvatel právnickou
osobou, též avalovanou fyzickou osobou (členem statutárního orgánu Nabyvatele).
11.2. Nabyvatel podpisem Smlouvy uděluje Poskytovateli neodvolatelné vyplňovací právo
směnečné, které jej opravňuje k tomu, aby doplnil na směnce chybějící náležitosti,
tj. výši směnečné sumy a datum splatnosti, a učinil tak ze směnky směnku úplnou.
11.3. V případě, že Nabyvatel bude v prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého či penězi
ocenitelného závazku dle Smlouvy (včetně OP) nebo vzniklého v souvislosti s ní, je
Poskytovatel oprávněn (nikoliv však povinen) využít svého vyplňovacího práva
směnečného, tj. vyplnit na blankosměnce směnečnou sumu nepřesahující celkovou
dlužnou částku (včetně veškerých smluvních pokut a úroku z prodlení) a datum
splatnosti a domáhat se uspokojení z blankosměnky.
11.4. Nabyvatel svým podpisem na Smlouvě potvrzuje, že výše uvedenou blankosměnku
vystavil jako prostředek k zajištění všech budoucích pohledávek Poskytovatele za
Nabyvatelem plynoucích nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou.
11.5. Poskytovatel je oprávněn vyplnit údaj splatnosti a směnečnou sumu takto:
a) do údaje splatnosti libovolné datum po dni splatnosti jakékoli pohledávky
Poskytovatele za Nabyvatelem ze Smlouvy, se Smlouvou související nebo na
základě Smlouvy vzniklé nebo její části nebo jejího příslušenství,
b) jako směnečnou sumu libovolnou částku zahrnující, ale nepřekračující veškeré
pohledávky Poskytovatele za Nabyvatelem ze Smlouvy, s ní související nebo na
jejím základě vzniklé, které budou splatné ke dni splatnosti směnky.
11.6. Poskytovatel je povinen bezodkladně po řádném splnění veškerých peněžitých nebo
penězi ocenitelných závazků Nabyvatele vůči Poskytovateli, vzniklých na základě
Smlouvy (včetně OP) nebo v souvislosti s ní, vrátit Nabyvateli blankosměnku.
Poskytovatel je rovněž povinen blankosměnku vrátit Nabyvateli, pokud
Poskytovateli nevznikne právo na její vyplnění dle tohoto článku, a to do jednoho
měsíce od převzetí Místa těžby zpět Poskytovatelem dle bodu 7.7. těchto OP anebo
od zániku této Smlouvy odstoupením. Nevyzvedne-li Nabyvatel směnku k výzvě
Poskytovatele, která bude písemná nebo zaslána elektronickou poštou,
v Poskytovatelem určené lhůtě a místě, je Poskytovatel oprávněn směnku zničit.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že právo Poskytovatele přistoupit k vyplnění
směnky a jejímu uplatnění zůstane zachováno i po zániku smluvního vztahu
založeného Smlouvou, pokud nebyly veškeré peněžité a penězi ocenitelné závazky
Nabyvatele řádně splněny.
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12 Odstoupení od Smlouvy a jeho důsledky
12.1. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) Nabyvatel nezaplatí Poskytovateli 10% Úplaty včetně DPH ve lhůtě dle bodu
4.2. nebo nezaplatí 90 % Úplaty včetně DPH v plné výši ve lhůtě dle bodu 4.2.
písm. a) těchto OP, aniž by současně zaplatil Poskytovateli část Úplaty ve výši
10% včetně DPH a předložil Poskytovateli Bankovní záruku ve lhůtě dle bodu
4.2. písm. b) těchto OP;
b) Nabyvatel poruší jakoukoli povinnost dle bodu 6.7. těchto OP;
c) Nabyvatel ani přes výzvu Poskytovatele dle bodu 6.8. těchto OP neodstraní
závadný stav nebo neukončí neoprávněnou činnost;
d) Nabyvatel poruší některou z povinností dle bodu 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. či 6.6.
těchto OP a ani ve lhůtě stanovené ve výzvě Poskytovatele neodstraní závadný
stav nebo neukončí neoprávněnou činnost.
12.2. Nabyvatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel bude
v prodlení s předáním Místa těžby dle bodu 7.2. těchto OP z důvodů nikoli na straně
Nabyvatele delším, než 5 dní.
12.3. Smluvní strana je vedle případů výše uvedených oprávněna odstoupit od Smlouvy
v následujících případech:
a) bude vydáno pravomocné soudní rozhodnutí o úpadku druhé ze Smluvních
stran;
b) druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace;
c) je-li důvodem pro omezení nebo zastavení provádění činností prováděných na
základě Smlouvy dle bodu 5.4. těchto OP ohrožení životního prostředí či jiného
veřejného zájmu nebo rozhodnutí orgánu ochrany přírody, a tento důvod trvá
více jak 14 kalendářních dnů;
d) je-li provádění činností na základě Smlouvy omezeno nebo zastaveno z důvodů
dle bodu 5.5. těchto OP a tyto důvody trvají více jak 14 dnů;
e) druhá Smluvní strana je v prodlení s plněním jakékoli jinde ve Smlouvě a/nebo
těchto OP uvedené povinnosti (tedy takové, kde není právo odstoupit bez
dalšího uvedeno), a ani ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení výzvy Smluvní strany
nedojde ke zjednání nápravy nebo odstranění závadného stavu.
12.4. K zániku Smlouvy v důsledku odstoupení některé ze Smluvních stran dochází dnem
doručení písemného vyhotovení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně,
popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení. Odstoupením od Smlouvy
se Smlouva neruší od počátku, nýbrž s účinky ode dne doručení písemného
vyhotovení oznámení o odstoupení. Odstoupení se tak nedotýká vlastnického práva
Nabyvatele ke Dříví, ke kterému již v souladu se Smlouvou nabyl vlastnické právo
před odstoupením.
12.5. V případě zániku Smlouvy odstoupením ze strany Poskytovatele z důvodů dle bodu
12.1. písm. a) těchto OP, se Smluvní strany vypořádají následovně. Zaniká právo
Poskytovatele na Úplatu a právo Nabyvatele vytěžit stromy v Aukčním bloku a
nabýt vlastnické právo ke Dříví a Poskytovatel má právo na 10% Úplaty bez DPH,
nejméně však 10.000 Kč bez DPH za zmařenou možnost práva těžby.
12.6. V případě zániku Smlouvy odstoupením předtím, než bude Aukční blok
Nabyvatelem zcela vytěžen (vyjma případu dle bodu 12.5. těchto OP), má
Poskytovatel nárok na zaplacení úplaty za poskytnutí práva vytěžit Aukční blok a
nabýt vlastnické právo k Dříví za dobu trvání Smlouvy a Nabyvatel si ponechá Dříví,
16

ke kterému do okamžiku zániku této Smlouvy odstoupením nabyl vlastnické právo.
Výše úplaty se v tomto případě vypočte tak, že se provede součin doposud
vytěženého množství Dříví a Jednotkové kupní ceny s DPH.
12.7. V případě zániku Smlouvy odstoupením z jakéhokoli důvodu poté, co bude Aukční
blok již zcela vytěžen, si Poskytovatel ponechá Úplatu včetně DPH a bude-li
Konečná výše úplaty s DPH vyšší, než Úplata s DPH, pak má Poskytovatel nárok i
na tento rozdíl a Nabyvatel si ponechá Dříví, ke kterému do okamžiku zániku této
Smlouvy odstoupením nabyl vlastnické právo.
12.8. Poskytovatel si ponechá Úplatu, kterou již obdržel, a to až do výše, na kterou mu
vznikl nárok podle bodu 12.5. až 12.7. těchto OP. Ve zbylé části ji Poskytovatel
vrátí Nabyvateli po započtení veškerých svých dalších nároků vůči Nabyvateli
(zejména nároků na smluvní pokuty či náhradu škody), a to do 15 pracovních dnů
od obdržení výzvy Nabyvatele k jejímu vrácení. Pokud nebude úplata, kterou již
Poskytovatel obdržel, pokrývat úplatu, na kterou Poskytovateli vznikl nárok či
jakékoli jiné nároky Poskytovatele vůči Nabyvateli, je Nabyvatel povinen zbývající
částku Poskytovateli uhradit ve lhůtě 15 dnů od zániku Smlouvy. Nesplní-li
Nabyvatel povinnost dle předchozí věty, je Poskytovatel oprávněn svůj nárok
uspokojit z Bankovní záruky, pokud byla vystavena.
12.9. Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ustanovení
o smluvních pokutách, ustanovení nezbytných k výpočtu smluvních pokut a dalších
ustanovení, která podle svého obsahu mají přetrvat i po zániku Smlouvy, zejména
tento článek, čl. 10. a 11. těchto OP.

13 Criminal compliance doložka
13.1. Nabyvatel podpisem Smlouvy stvrzuje, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě včetně
těchto OP vždy jednal a postupoval čestně a transparentně a současně se zavazuje,
že takto bude jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících
včetně těchto OP.
13.2. Nabyvatel se zavazuje vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho
spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby Poskytovateli
ani Nabyvateli samotnému nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
Poskytovateli či Nabyvateli včetně jejích zaměstnanců podle platných právních
předpisů.
13.3. Poskytovatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Poskytovatel vymezil
proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci
a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku OP, tj. za účelem
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo
v souvislosti s ním včetně těchto OP, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na
žádost Nabyvateli, který je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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14 Závěrečná ustanovení
14.1. Poskytovatel prohlašuje, že má právo s Aukčním blokem v souladu se Smlouvou
disponovat, a že Dříví nebude mít právní vady, zejména že nebude zatíženo právy
třetích osob.
14.2. Jakákoliv korespondence týkající se Smlouvy včetně doručování odstoupení atd. se
považuje za doručenou, pokud je doručena na adresu Smluvních stran uvedenou
ve Smlouvě, případně v dodatku k ní, nebo dnem uložení u doručujícího orgánu
v případě, když si Nabyvatel zásilku nevyzvedne nebo odmítne její převzetí. V
případě výzvy k předání a převzetí Místa těžby dle bodů 7.2. a 7.7. těchto OP
postačí doručení prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví Smlouvy.
14.3. Smluvní strany jsou povinny veškeré spory ze Smlouvy (včetně těchto OP) a
v souvislosti s ní řešit přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze
Smluvních stran oprávněna podat návrh na řešení sporu u příslušných soudů České
republiky, kterými jsou, dle dohody Smluvních stran, české soudy příslušné
dle sídla Poskytovatele.
14.4. Pro případ, že některá ustanovení Smlouvy a/nebo těchto OP jsou nebo se stanou z
jakéhokoliv důvodu neúčinná nebo neplatná, nebude to mít za následek neplatnost
či neúčinnost Smlouvy a/nebo těchto OP jako celku. Příslušné neplatné ustanovení
jsou Smluvní strany povinny nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný
obsah bude shodný nebo co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž
účel a smysl Smlouvy zůstane zachován.
14.5. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky.
14.6. Právní poměry ve věcech založených Smlouvou a jejími dodatky, ve věcech
výslovně neupravených touto Smlouvou a těmito OP se řídí českým právem,
především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Aplikace Úmluvy OSN o
smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k povaze
Smluvních stran aplikovala, je vyloučena.
14.7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího souhlasu druhé
Smluvní strany převést na třetí osobu. Na třetí osobu nelze bez souhlasu druhé
Smluvní strany postoupit ani pohledávky vzniklé na základě Smlouvy.

V Hradci Králové, dne 6. 6. 2018
_____________________
Ing. Radovan Srba
Lesy České republiky, s.p.
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