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Číslo 136

Veřejnou soutěž

z pověření svých klientů vyhlašuje

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 2340,

Horní náměstí 1, Vsetín, PSČ 755 01

FORESTA SG, a.s.,

Vyhlášení veřejné soutěže  podle občanského zákoníku 89/2012 Sb., v platném
znění, § 1772 a násl.

1. Vyhlášení veřejné obchodní soutěže

Za návrh se považuje návrh smlouvy o přechodu
vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh
smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví nebo návrh
smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost
a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům
s obsahovými náležitostmi vyplývajícími z Všeobecných
soutěžních podmínek obsahující návrh výše kupní ceny.

OTEVŘENÝM JEDNÁNÍM O KUPNÍ CENĚZpůsob konečného výběru
smluvního partnera proběhne:

Prodej stojících stromů jako věcí movitých s
povinností zájemce o koupi vymezené stojící stromy
vytěžit nebo prodej dříví nebo poskytnutí výlučného,
časově omezeného práva vytěžit stromy v Aukčním
bloku nebo Prodejní jednotce a nabytí vlastnického
práva k Dříví, to vše při respektování Všeobecných
soutěžních podmínek.

Předmět smlouvy:

Prodej stojících stromů a dřívíNázev veřejné soutěže:

FORESTA SG, a.s., oznamuje všem zájemcům, že vyhlašuje  veřejnou soutěž o
nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím
stromům nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického
práva k dříví nebo o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí výlučného
práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům
(Veřejná soutěž ve smyslu ustanov. § 1772 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném  znění).  Společnost  vyhlašuje  soutěž  jako osoba
pověřená/zplnomocněná svými klienty, vlastníky a správci lesa.

o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy

Prodej stojících stromů a dříví,
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Zájemce o účast v soutěži si může prodejní jednotky prohlédnout. Bližší informace
k prohlídkám prodejních jednotek obsahuje Nabídkový katalog na

Stojící stromy jsou prodávány po prodejních jednotkách (tj.
v soutěži prodávaný soubor stromů vyznačených v
porostní skupině nebo více porostních skupinách nebo
v části porostní skupiny). Dříví je prodáváno po prodejních
jednotkách dle specifikace.

předseda představenstva

ing. Vít Zgarba

07.09.2018dne

jsou součástí Nabídkového katalogu.

f) Řádu jednání o ceně

e) Obecných podmínek těžby

d) Nabídkového katalogu

c) Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a Smlouvy
o přechodu vlastnického práva k dříví a Smlouvy o poskytnutí výlučného
práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým
stromům

b) Registračního formuláře

a) Všeobecných podmínek soutěže

Podrobné informace týkající se:

Den jednání o ceně je lhůtou pro podání návrhů a budou v něm oznámeny výsledky
soutěže.

Ukončení jednání o ceně, podpis smlouvy s vítěznými uchazeči.-12:00

Zahájení jednání a následně jednotlivá jednání o ceně prodejních jednotek
z Nabídkového katalogu

-10:00

Registrace účastníků-9:00 - 10:00

Rozvrh dne jednání o ceně:

Kulturní centrum Sever, Žitavská 132, Cvikov, PSČ 471 54, GPS:
50.7789450N, 14.6339019E, Cvikov

Místo konání:

dne 19.09.2018 ve 10:00 hodinDatum a čas:

Otevřené jednání o kupní ceně prodejních jednotek bude probíhat:

www.forestrade.cz
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2.   Všeobecné podmínky soutěže

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. FORESTA SG, a.s., z pověření svých klientů, vlastníků a správců lesa, vyhlašuje 
veřejnou soutěž podle zákona č. 89/2012  Sb.,  §  1772  a násl. o nejvýhodnější návrh 
na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo o 
nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví nebo 
o nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní 
porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům. Předmětem smlouvy 
bude přechod vlastnického práva ke stojícím stromům nebo přechod vlastnického 
práva k dříví nebo poskytnutí výlučného, časově omezeného práva vytěžit stromy v 
Aukčním bloku nebo Prodejní jednotce a nabytí vlastnického práva k Dříví za 
nejvyšší kupní cenu navrženou účastníky soutěže. Kupní smlouvu o přechodu 
vlastnického práva ke stojícím stromům a Kupní smlouvu o přechodu vlastnického 
práva k dříví a Smlouvu o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 
vlastnického práva k vytěženým stromům je možné získat na www.forestrade.cz. 

2. Konečný výběr smluvního partnera se koná při otevřeném jednání o ceně (dále jen 
„jednání o ceně“). Jednání o ceně pořádá FORESTA SG a.s., a řídí jej osoba 
pověřená společností (dále jen „vedoucí jednání“).

3. Stojící stromy nebo dříví budou nabízeny po prodejních jednotkách vymezených v 
Nabídkovém katalogu. Součástí nabídky prodejní jednotky je smlouva o přechodu 
vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva 
k dříví nebo Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 
vlastnického práva k vytěženým stromům. Vyhlašovatel používá více typů smluv o 
přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům a dříví, typ smlouvy, platný pro 
prodejní jednotku je uveden na katalogovém listu prodejní jednotky. Všechny typy 
smluv, uvedené v katalogových listech jsou přílohou Nabídkového katalogu.

Článek II.

Garantovaná veličina

1. Vyhlašovatel soutěže spolu s vyhlášením veřejné soutěže zveřejní nabídku prodejních 
jednotek v Nabídkovém katalogu.

2. U metody hromadného prodeje (Kč/prodejní jednotka) garantuje vyhlašovatel 
a) pro každou prodejní jednotku se stojícími stromy počty stromů s odchylkou do 1% 

včetně. Do garantovaného počtu nejsou započteny stromy, které nedosahují 
výčetní tloušťky 8 cm (pokud není v listu nabídkového katalogu stanoveno jinak) 
nebo  které  jsou většinou svého objemu horší  kvality než sortiment Palivové dříví 
dle Doporučených pravidel. 

b) pro každou prodejní jednotku vyhlašovatel garantuje počty stromů s odchylkou do 
1% včetně. 

3. U metody prodeje za jednotkovou cenu (Kč/m3) není počet stromů/počet dříví 
garantovanou veličinou a množství se určuje způsobem specifikovaným v 
katalogovém listu nebo ve smlouvě o přechodu vlastnického práva ke stojícím 
stromům nebo smlouvě o přechodu vlastnického práva k dříví nebo ve Smlouvě o 
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k 
vytěženým stromům

Článek III.

Podávání soutěžních návrhů

1. Za návrh se považuje návrh výše kupní ceny za prodejní jednotku (dále „kupní cena“). 
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Předložení návrhu výše kupní ceny (dále jen „návrh“) se pro účely veřejné soutěže 
považuje za předložení návrhu smlouvy přechodu vlastnického práva ke stojícím 
stromům nebo dříví nebo návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí výlučného práva 
vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům zařazených do 
prodejní jednotky, který se v ostatním obsahu shoduje s obsahem smlouvy o přechodu 
vlastnického práva ke stojícím stromům nebo dříví nebo Smlouvy o poskytnutí výlučného 
práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům podle čl. 
VIII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek soutěže.  Kupní cenou se rozumí kupní cena 
za prodejní jednotku bez DPH a bez případných poplatků a přirážek. Návrhy budou 
předkládány při jednání o ceně. 

2. Účast na jednání o ceně je podmíněna splněním podmínek, které jsou specifikovány 
níže.

3. Za nejvýhodnější bude považován návrh účastníka, který při splnění ostatních podmínek 
veřejné soutěže při jednání o ceně jako první předloží návrh nejvyšší kupní ceny za 
prodejní jednotku. 

4. Vyhlášením čísla registrační karty úspěšného účastníka soutěže je návrh smlouvy o 
přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu 
vlastnického práva k dříví  nebo návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí výlučného práva 
vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům zařazených do 
prodejní jednotky prodávajícím zastoupeným vyhlašovatelem veřejné soutěže jakožto 
prodávajícím přijat. Přijetí návrhu a uzavření smlouvy bude mezi smluvními stranami 
následně stvrzeno sepsáním a podpisem písemné smlouvy o přechodu vlastnického 
práva ke stojícím stromům nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví nebo 
Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického 
práva k vytěženým stromům podle čl. VIII, odst. 1 těchto Všeobecných podmínek 
soutěže. 

Článek IV.

Možnost odmítnutí všech předložených návrhů

V případě, že na jednání o ceně nepředloží žádný z účastníků veřejné soutěže návrh, 

v němž by výše kupní ceny dosahovala alespoň limitní ceny, jak je tento pojem vymezen 

v Řádu jednání o ceně, vyhrazuje si vyhlašovatel soutěže právo nevybrat žádný 

z předložených návrhů.

Článek V.

Změna soutěžních podmínek a zrušení soutěže

1. Vyhlašovatel soutěže si dále vyhrazuje možnost měnit podmínky soutěže nebo soutěž 
zrušit nejpozději 5 dní před dnem jednání o ceně. 

2. Vyhlašovatel soutěže změní podmínky nebo zruší soutěž způsobem, kterým byly podmínky 
i soutěž vyhlášeny.

Článek VI.

Podmínky účasti

1. Zájemce o účast v soutěži prokáže svou osobu a sdělí vyhlašovateli při registraci v den 

jednání o ceně následující informace:

a) předloží doklad totožnosti – občanský průkaz, pas. 
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b) jméno a příjmení/ obchodní název/ obchodní firmu  zájemce,

c) adresu bydliště/ sídla/ místa podnikání,

d) IČ, DIČ

e) jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zájemce (u právnických osob)

f) údaje umožňující okamžitý provozní kontakt se zájemcem (telefon, e-mail).

g) Jedná-li přítomná osoba za zájemce na základě plné moci, pak tato plná moc musí být 

platná a úředně ověřená. Může být na samostatném dokumentu, který bude předán při 

registraci nebo vyplněna v registračním formuláři v bodě 4.

2. U podnikatelů doklad o oprávnění k podnikání:

a) u právnické osoby:

- předá u registrace výpis z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů v den předkládání 

nabídky nebo jeho ověřená kopie,

b) u fyzické osoby:

- předá u registrace výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů 

v den předkládání nabídky nebo jeho ověřená kopie.

3. Čestné prohlášení zájemce o účast v soutěži, že:

a) není v likvidaci,
b) v uplynulých třech letech nebylo soudem vydáno rozhodnutí o jeho úpadku,
c) je schopen dostát všem svým závazkům vyplývajícím z podmínek soutěže, případně 

z následných kupních smluv

4.  Identifikační data účastníka a prohlášení vyplní zájemce o účast v soutěži na Registračním 

formuláři, který je možné získat na www.forestrade.cz, nebo který účastník obdrží při registraci 

v den jednání o ceně.

5.  Soutěže se nemůže účastnit také ten, kdo:

a) uzavřel prostřednictvím vyhlašovatele soutěže v minulosti smlouvu o prodeji stojících stromů 
jako věcí budoucích a nebyl propuštěn z těžby po lhůtě k provedení těžby.
b)   nemá řádně vypořádány veškeré závazky vůči vyhlašovateli soutěže nebo prodávajícím
c) hrubě porušil podmínky soutěže, řády jednání a ostatní ustanovení vyplývající z 

elektronických a presenčních soutěží pořádaných vyhlašovatelem soutěže nebo prodávajícími

 

6. Vedle účastníků soutěže se veřejné soutěže mohou účastnit osoby se statutem návštěvník 
veřejné soutěže. Mohou to být například majitelé nabízených prodejních jednotek.

7. Návštěvník veřejné soutěže je povinen při registraci předložit občanský průkaz nebo pas a 
vyplnit registrační formulář určený pro návštěvníky. Neobdrží registrační kartu.

8. Návštěvník veřejné soutěže nesmí narušovat průběh jednání, žádným způsobem je 
ovlivňovat nebo se pokoušet je ovlivňovat.

9. Jednacím jazykem veřejné soutěže je čeština. Pro zahraniční účastníky a návštěvníky platí 
stejná pravidla jako pro tuzemské s tím, že veškeré předkládané dokumenty musí být úředně 
přeloženy do českého jazyka s výjimkou cestovního pasu. Subjekty ze Slovenska mohou 
předložit originální doklady bez překladu do češtiny. 
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Článek VII.

Jednání o ceně

1. Jednání o ceně probíhá postupem popsaným v Řádu jednání o ceně, který je součástí 
Nabídkového katalogu.

Článek VIII.

Práva a povinnosti účastníka soutěže

1. Účastník soutěže, který splnil podmínky účasti a jehož návrh smlouvy byl vyhlašovatelem 
veřejné soutěže jako prodávajícím přijat podle čl. III, odst. 4, věta první těchto Všeobecných 
podmínek soutěže, má jako kupující povinnost sepsat a podepsat s prodávajícím písemnou 
smlouvu o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo písemnou smlouvu o 
přechodu vlastnického práva k dříví nebo Smlouvu o poskytnutí výlučného práva vytěžit 
lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům zařazených do prodejní 
jednotky odpovídající přijatému návrhu. Smlouva musí být sepsána a podepsána nejpozději 
do konce dne jednání o ceně. Nebude-li smlouva sepsána a podepsána z důvodů ležících 
na straně účastníka soutěže nejpozději do konce dne jednání o ceně, smlouva o přechodu 
vlastnického práva ke stojícím stromům nebo smlouva o přechodu vlastnického práva k 
dříví nebo Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 
vlastnického práva k vytěženým stromům zařazených do prodejní jednotky zaniká; jednání 
účastníka soutěže se považuje za zmaření jednání o ceně a je postihováno podle článku III. 
odst. 9  Řádu jednání o ceně. Podrobnosti o uzavírání smlouvy, o obsahu písemného 
vyhotovení  smlouvy a o jeho podepisování jsou upraveny v čl. III Řádu jednání o ceně.

2. Účastník soutěže nemá právo na jakoukoliv náhradu nákladů, které mu v souvislosti 
s účastí v soutěži vzniknou.

3. O výsledcích soutěže budou účastníci informování tak, že při jednání o ceně bude 
vyhlášeno číslo registrační karty úspěšného účastníka soutěže, který předložil 
nejvýhodnější návrh, tím je rozhodnuto také o neúspěšných účastnících soutěže, jejichž 
návrhy nebyly vyhodnoceny jako nejvýhodnější.
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3.   Řád jednání o ceně

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Pro účely Řádu jednání o ceně se rozumí:
a) Prodejní jednotkou je položka obsažená pod pořadovým číslem v Nabídkovém 

katalogu (tj. v soutěži nabízený soubor stojících stromů vyznačených v porostní 
skupině nebo více porostních skupinách nebo v části porostní skupiny nebo 
dříví dle specifikace);

b) „Krokem snížení“ (dále jen „snížení“) je částka určená pro každou prodejní 
jednotku, o kterou se snižuje cena nabídnutá vyhlašovatelem soutěže až do 
okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže tuto cenu navrhne jako kupní cenu 
podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy 
cena nabídnutá vyhlašovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází 
ke stažení prodejní jednotky ze soutěže. Snížení i cena nabídnutá 
vyhlašovatelem soutěže jsou účastníkům soutěže zpřístupněny v okamžiku 
zahájení jednání o ceně konkrétní prodejní jednotky;

c) Cenou nabídnutou vyhlašovatelem soutěže je kupní cena, kterou oznámí 
vyhlašovatel soutěže účastníkům soutěže v okamžiku zahájení jednání o ceně 
konkrétní prodejní jednotky a kterou může kterýkoliv z účastníků soutěže 
poprvé navrhnout jako kupní cenu s účinky popsanými v čl. III. odst. 1 
Všeobecných podmínek soutěže, 

d) Limitní cenou je minimální kupní cena, za kterou je vyhlašovatel soutěže 
ochoten prodejní jednotku prodat; pokud žádný z účastníků soutěže nepředloží 
při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického práva 
ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického 
práva k dříví nebo návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí výlučného práva 
vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům pro 
konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek 
soutěže za kupní cenu alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka 
stažena ze soutěže;

e) Dnem jednání o ceně je den, kdy probíhají jednání o ceně jednotlivých 
prodejních jednotek;

f) Jednáním o ceně je proces podávání návrhů na uzavření smlouvy o přechodu 
vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrhů na uzavření smlouvy o 
přechodu vlastnického práva k dříví nebo návrhů na uzavření Smlouvy o 
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva 
k vytěženým stromům pro konkrétní prodejní jednotku/y podle čl. III. odst. 1 
Všeobecných podmínek soutěže a výběr nejvýhodnějšího návrhu;

g) Vedoucím jednání je osoba vybraná vyhlašovatelem soutěže pro vedení 
jednání o ceně. 

h) Registrační kartou s číslem je karta, kterou obdrží účastník soutěže při 
registraci před jednáním o ceně, a pomocí které předkládá vyhlašovateli 
soutěže návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům 
nebo návrhy smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví nebo návrhy na 
uzavření Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 
vlastnického práva k vytěženým stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle 
čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže.

Článek II.

Zahájení dne jednání o ceně

1. Den jednání o ceně zahajuje vedoucí jednání přivítáním účastníků, uvedením 
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pořadového čísla dne jednání o ceně a informací o průběhu dne jednání o ceně  (tj. 
předpokládaný konec a přestávky dne jednání o ceně, počet prodejních jednotek, které 
budou v den jednání o ceně nabízeny).

Článek III.

Průběh dne jednání o ceně

1. Vedoucí jednání vyhlásí číslo prodejní jednotky, kterému je v Nabídkovém katalogu 
přiřazena prodejní jednotka. Poté má účastník soutěže 1-2 minuty na nahlédnutí do 
Nabídkového katalogu a kontrole poznámek, které si k této prodejní jednotce 
poznamenal.

2. Poté vedoucí jednání zahájí jednání o ceně vyhlášením kupní ceny za prodejní 
jednotku nabídnuté vyhlašovatelem soutěže. V intervalu řádu několika vteřin sníží 
vedoucí jednání kupní cenu o krok snížení a tuto cenu vyhlásí, takto pokračuje do 
okamžiku, kdy některý z účastníků soutěže vyhlášenou cenu navrhne jako kupní cenu 
podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže, nebo do okamžiku, kdy cena 
vyhlášená vyhlašovatelem soutěže klesne pod limitní cenu, čímž dochází ke stažení 
prodejní jednotky ze soutěže.

3. Návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh 
smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví nebo návrh na uzavření Smlouvy o 
poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k 
vytěženým stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných 
podmínek soutěže za kupní cenu aktuálně vyhlášenou vedoucím jednání v průběhu 
trvání intervalu (než je vyhlášena nová cena redukovaná o snížení) předkládá účastník 
soutěže zdvižením registrační karty s číslem, kterou obdrží při registraci, pokud je jeho 
nabídka ceny vedoucím jednání potvrzena ohlášením čísla registrační karty.

4. Za nejvýhodnější návrh smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům 
nebo smlouvy o přechodu vlastnického práva k dříví nebo Smlouvy o poskytnutí 
výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým 
stromům pro konkrétní prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek 
soutěže je považován návrh účastníka, který byl v průběhu intervalu (než je vyhlášena 
nová cena redukovaná o snížení) zdvižením registrační karty s číslem předložen jako 
první. O tom, který z účastníků předložil návrh jako první, rozhoduje s konečnou 
platností vedoucí jednání.

5. V případě, že více účastníků soutěže předloží shodný návrh smlouvy o přechodu 
vlastnického práva ke stojícím stromům nebo shodný návrh smlouvy o přechodu 
vlastnického práva k dříví nebo Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní 
porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům pro konkrétní prodejní 
jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže v tentýž okamžik, bude 
za nejvýhodnější považován návrh toho z účastníků, který bude určen losem. Losování 
řídí a o jeho způsobu rozhodne vedoucí jednání tak, aby způsob losování byl 
transparentní a o úspěchu rozhodla výlučně náhodná událost.

6. V případě, že dojde ke snížení ceny až na limitní cenu a žádný z účastníků soutěže 
nepředloží při jednání o ceně návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického 
práva ke stojícím stromům nebo návrh na uzavření smlouvy o přechodu vlastnického 
práva k dříví nebo návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit 
lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům pro konkrétní 
prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže za kupní cenu 
alespoň ve výši limitní ceny, je prodejní jednotka stažena ze soutěže.

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví Stránka 10/86

www.forestrade.cz



7. Jednání o ceně může přerušit pouze vedoucí jednání za účelem přestávky nebo 
v případě důvodu, které vyhodnotí jako natolik závažné, že je pro ně nutné přerušit 
průběh jednání o ceně. Přestávku může vedoucí jednání vyhlásit pouze mezi jednáními 
o ceně jednotlivých prodejních jednotek nikoliv v průběhu takového jednání.

8. S účastníkem soutěže, který předložil nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o 
přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo návrh smlouvy o přechodu 
vlastnického práva k dříví nebo návrh Smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit 
lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům pro konkrétní 
prodejní jednotku podle čl. III. odst. 1 Všeobecných podmínek soutěže bude sepsána a 
podepsána písemná smlouva o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům nebo 
smlouva o přechodu vlastnického práva k dříví nebo Smlouva o poskytnutí výlučného 
práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům, 
odpovídající přijatému návrhu, a to nejpozději do konce dne jednání o ceně. 

9. V případě, že účastník jednání o ceně nebo návštěvník veřejné soutěže zmaří průběh 
jednání o ceně prodejní jednotky je povinen uhradit Prodávajícímu náklady zmařeného 
jednání o ceně a smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč bez DPH. K tomu se účastník i 
návštěvník zavazují podpisem registračního formuláře, který ustanovení o zmaření 
průběhu jednání o ceně obsahuje. 

Článek IV.

Další ustanovení

1. Účastník jednání o ceně je povinen registrační kartu mu přidělenou opatrovat tak, aby 
nemohla být zaměněna s registrační kartou jiného účastníka soutěže nebo odcizena. 
V případě, že se účastník soutěže dostaví k podpisu smlouvy s jinou registrační kartou, 
než mu byla přidělena při registraci, je tento stav považován za zmaření soutěže podle 
ustanovení článku III. odst. 9 tohoto řádu a smlouva nevzniká.

2. Účastník je povinen dostavit se k registraci v čase stanoveném rozvrhem dne jednání o 
ceně  (viz. Vyhlášení soutěže). Účastník je povinen být v místnosti vymezené pro 
jednání o ceně v čase, který stanoví vedoucí jednání, jinak nebude do místnosti 
vpuštěn. Po uplynutí termínu registrace nebudou další zájemci do jednacího sálu 
vpuštěni.
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6.   Nabídkový katalog
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Přehled prodejních jednotek veřejné soutěže Prodej stojících
stromů a dříví číslo 136

Vypracoval
Datum předání

místa těžby
Předp.

zásoba (m3)
Počet

stromů
OkresKatastrální území

Číslo
aukce

Číslo
PJ

Číslo
řádku

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019316,67326LiberecZdislava61824695039501

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019315,6103LiberecZdislava61824695139512

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019147,4889LiberecKryštofovo Údolí61824695239523

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019134,2289LiberecKryštofovo Údolí61824695339534

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019367,96235LiberecMachnín61824695439545

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019282,69155Liberec
Bílý Kostel nad
Nisou

61824695539556

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019346,48117Liberec
Andělská Hora u
Chrastavy

61824695639567

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019388,05266LiberecPanenská Hůrka61824695739578

Čacký Jaroslav, Ing.31.01.2019228,79261LiberecHluboká u Liberce61824695839589

Kajzarová Eva, Ing.29.03.2019476,73163Česká LípaKrompach618239959395910

Kajzarová Eva, Ing.29.03.2019166,2280Liberec
Petrovice v
Lužických horách

618239960396011

Kajzarová Eva, Ing.29.03.2019209,97110Liberec
Petrovice v
Lužických horách

618239961396112

Kajzarová Eva, Ing.29.03.201989,49194Česká LípaKrompach618239962396213

Kajzarová Eva, Ing.29.03.2019329,3109Česká Lípa
Okrouhlá u Nového
Boru

618239963396314

Kajzarová Eva, Ing.29.03.2019369,52297Česká Lípa
Horní Světlá pod
Luží

618239964396415

Svačinka Lukáš28.02.2019496,59200Liberec
Bílý Potok pod
Smrkem

618249965396516

Svačinka Lukáš28.02.2019263,1590Liberec
Bílý Potok pod
Smrkem

618249966396617

Rellich Bohumír -
zástupce LS

20.12.2018469,66202
Jablonec nad
Nisou

Pelíkovice618247967396718

Rellich Bohumír -
zástupce LS

20.12.2018725,34482LiberecKateřinky u Liberce618247968396819

Rellich Bohumír -
zástupce LS

20.12.2018360,47131LiberecFojtka618247969396920

Bříza Ladislav, Ing.31.01.2019344,01237SemilyHrubá Skála618170970397021

Bříza Ladislav, Ing.31.01.201989,5158SemilyHrubá Skála618170971397122

Bříza Ladislav, Ing.31.01.2019210,99252Hradec KrálovéSkřeněř618170972397223

Bříza Ladislav, Ing.31.01.2019370,62653Hradec KrálovéStaré Nechanice618170973397324
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246950Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°47'7" N, 14°53'20" E
50°47'7" N, 14°53'20" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník Ing. Homolka tel.: 724
623 889

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

29A17a/1, 29A17a/2

Prezenční aukce

BK, BR, JS,JV, OsL-T, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

JR

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

8 11 0,15 12 0,11 4 0,04

10 18 0,53 10 0,14 1 0,02

12 17 0,84 8 0,27 2 0,08

14 9 0,73 3 0,17

16 16 1,98 1 0,08 3 0,32

18 13 2,3 1 0,12 1 0,13 2 0,3

20 19 4,26

22 11 3,11 1 0,24

24 8 2,92

26 6 2,7 2 0,75 1 0,37

28 13 7,13 1 0,5

30 12 7,78 1 0,25 1 0,53

32 10 7,71 1 0,27

34 11 9,94 1 0,4

36 4 4,11

38 6 7,01 1 0,36

40 9 12,03

42 10 14,85

44 6 10,08

46 6 10,81

48 3 6,08

50 3 6,74

52 7 17,26

54 5 13,27

56 7 20,57

58 3 9,64

60 5 17,49

62 4 14,82

64 4 16,15

66 2 8,44

70 1 4,77

74 2 11,12

76 1 6,08

78 1 6,29

82 2 13,94
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Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

JR

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

84 2 14,86

108 1 12,73

Celkem 268 311,22 36 1,13 4 1,28 5 1,91 13 1,13

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BR JR JV SM

Objem dle DP (m3) 291,11 1,01 1,17 1,75 0,99

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

316,67326

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3950 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx;
Porost_29A17a_TP1 (1).jpg; Porost_29A17a_TP1 (2).jpg; Porost_29A17a_TP1 (3).jpg; Porost_29A17a_TP1 (4).jpg; Porost_29A17a_TP1
(5).jpg; Porost_29A17a_TP1 (6).jpg; Linka_29A17a_TP1 (1).jpg; Linka_29A17a_TP1 (2).jpg; OM_29A17a TP 1a2 (2).jpg; OM_29A17a TP
1a2.jpg; Porost_29A17a TP2 (1).jpg; Porost_29A17a TP2 (2).jpg; Porost_29A17a TP2 (3).jpg; Porost_29A17a TP2 (4).jpg; Porost_29A17a
TP2 (5).jpg; Linka_29A17a TP2 (1).jpg; Linka_29A17a TP2 (2).jpg; OM_29A17a TP 1a2 (2).jpg; OM_29A17a TP 1a2.jpg;

7.9.2018 10:38:59

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.296,03Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246951Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°46'21" N, 14°53'41" E
50°46'21" N, 14°53'41" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník Ing. Homolka tel.: 724
623 889

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

142E16, 142E17

Prezenční aukce

BK, BR, DB, JS,JV, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

8 2 0,02

10 1 0,02

14 2 0,13 1 0,07

18 2 0,4

20 1 0,19

22 1 0,31 1 0,2

24 2 0,7

26 1 0,46

28 2 1,28

30 3 2 2 1,02

32 1 0,51

34 1 0,9 1 0,83

36 3 2,01 1 0,79

38 5 5,6

40 2 2,66

42 1 1,5 2 2,46 1 1,67 1 1,81

44 1 1,55

46 1 1,77 1 1,54

48 4 7,95 1 1,23

50 4 9,29 1 1,29 1 1,93

52 1 2,04

54 6 17,97

56 2 5,85 1 1,7

58 4 15,82 1 2,62

60 2 6,92 1 2,83

62 3 11,16

64 3 13,91 1 3,19

66 7 34,6 1 3,37

72 2 12,04

74 1 6,99

76 2 13,43

78 1 8

80 1 8,31

84 2 17,25

86 1 7,84
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Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

88 2 18,91

90 1 8,71

94 1 12,37

100 1 11,11

114 1 14,57

Celkem 71 276,85 8 6,94 17 27,39 2 2,50 5 1,92

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BR DB JV SM

Objem dle DP (m3) 260,8 6,42 25,55 2,33 1,75

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

315,6103

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3951 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx;
Porost_142E16 (1).jpg; Porost_142E16 (2).jpg; Porost_142E16 (3).jpg; Porost_142E16 (4).jpg; Porost_142E16 (5).jpg; Porost_142E16 (6)
.jpg; Linka_142E16 (1).jpg; Linka_142E16 (2).jpg; OM_142E16.jpg; Porost_142E17 (1).jpg; Porost_142E17 (2).jpg; Porost_142E17 (3).jpg;
Porost_142E17 (4).jpg; Porost_142E17 (5).jpg; Linka_142E17 (1).jpg; Linka_142E17 (2).jpg; OM_142E17.jpg;

7.9.2018 10:38:59

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.296,85Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246952Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°46'53" N, 14°56'33" E
50°46'53" N, 14°56'33" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník Ing. Homolka tel.: 724
623 889

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

141B17/1, 141B17/2

Prezenční aukce

BK, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

8 2 0,02

10 3 0,07

12 4 0,19 3 0,14

14 5 0,32 2 0,17

16 4 0,45

18 2 0,26

20 2 0,41

22 1 0,24

24 1 0,35

28 2 1,1

32 3 2,04

34 2 1,66

36 1 0,95

38 1 1,05

40 5 6,34

42 5 6,89

44 2 3,28

46 4 7,27

48 5 9,95

50 5 10,59

54 2 5,24

56 4 11,8

58 2 6,33

60 3 10,84

62 6 22,23

64 3 12,61

66 2 8,62

68 1 5,03

70 1 4,76

78 1 6,28

Celkem 81 147,10 8 0,38

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK SM

Objem dle DP (m3) 138,01 0,33
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

147,4889

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3952 PMK.pdf;
TP.gpx; TP.gpx;
Porost_141B17_TP1 (1).jpg; Porost_141B17_TP1 (2).jpg; Porost_141B17_TP1 (3).jpg; Porost_141B17_TP1 (4).jpg; Porost_141B17_TP1
(5).jpg; Porost_141B17_TP1 (6).jpg; Linka_141B17_TP1 (1).jpg; Linka_141B17_TP1 (2).jpg; OM_141B17_TP1.jpg; Porost_141B17_TP2
(1).jpg; Porost_141B17_TP2 (2).jpg; Porost_141B17_TP2 (3).jpg; Porost_141B17_TP2 (4).jpg; Porost_141B17_TP2 (5).jpg;
Linka_141B17_TP2 (1).jpg; Linka_141B17_TP2 (2).jpg; OM_141B17_TP2.jpg;

7.9.2018 10:39:00

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.138,34Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246953Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°46'1" N, 14°56'34" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník p. Bílek tel.: 725 980
459

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

235B09a

Prezenční aukce

BK, BR, DB, JS,JV, MD, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

MD

Četnost(ks) Objem(m3)

16 2 0,28

18 2 0,36 2 0,41

20 1 0,22 1 0,19 1 0,19 1 0,25

22 1 0,3 1 0,17 3 0,94

24 1 0,38 1 0,29 1 0,36 1 0,35

26 2 1,06 1 0,45

28 1 0,63 1 0,49 1 0,59

30 1 0,63

32 1 0,78 2 1,53

34 1 0,87 1 0,76 2 1,68

36 1 0,59 2 1,74

38 3 3,73 1 1,17

40 1 1,44

42 1 1,38

44 1 0,83

48 1 1,8

54 3 8,34 1 2,29

56 4 12,07

58 3 9,75

64 1 4,03

70 2 9,91

74 1 4,37

76 1 6,21

86 1 8,09

108 1 12,86

Celkem 32 81,31 3 1,71 4 2,67 4 5,41 5 2,93 14 10,73

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BR DB JS JV MD

Objem dle DP (m3) 76,49 1,57 2,45 5,06 2,7 9,73

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

16 1 0,07

20 1 0,18
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Tloušťkový stupeň

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

24 2 0,53

26 3 1,03

28 1 0,43

30 4 2,37

32 1 0,72

34 1 0,79

38 1 1,06

40 2 2,44

42 2 2,8

44 1 1,57

46 2 3,51

48 3 5,83

56 1 2,92

58 1 3,21

Celkem 27 29,46

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

SM

Objem dle DP (m3) 26,78

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

134,2289

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3953 PMK.pdf;
TP.gpx;
Porost_235B09 (1).jpg; Porost_235B09 (2).jpg; Porost_235B09 (3).jpg; Porost_235B09 (4).jpg; Porost_235B09 (5).jpg; Porost_235B09 (6)
.jpg; Linka_235B09 (1).jpg; Linka_235B09 (2).jpg; OM_235B09.jpg;

7.9.2018 10:39:00

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.124,78Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246954Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°47'39" N, 14°57'36" E
50°47'20" N, 14°58'48" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník p. Bílek tel.: 725 980
459

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

215B17/1, 215B17/2

Prezenční aukce

BK, BR, OsL-T

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

HB

Četnost(ks) Objem(m3)

10 1 0,03

14 2 0,12

16 1 0,1

18 4 0,58 1 0,12

20 8 1,57 1 0,17

22 8 2,12

24 3 0,99 2 0,51

26 11 4,67 2 0,69

28 12 6,36 1 0,43

30 13 8,33

32 13 9,79

34 18 16,03 1 0,43 3 2,18

36 20 20,24 1 0,84

38 12 13,88

40 10 13,64

42 9 13,55

44 4 6,96

46 13 25,21

48 7 15,07

50 8 19,06

52 6 15,56

54 7 20,11

56 5 15,35

58 1 3,33

60 4 14,86

62 6 23,72

64 6 25,89

66 6 28,16

68 1 5,11

72 1 5,99

80 1 7,44

88 1 9,11

90 1 9,66

Celkem 223 362,59 1 0,43 11 4,94

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)
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BK BR HB

Objem dle DP (m3) 339,31 0,39 4,54

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

367,96235

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3954 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx;
Porost_215B17_TP1 (1).jpg; Porost_215B17_TP1 (2).jpg; Porost_215B17_TP1 (3).jpg; Porost_215B17_TP1 (4).jpg; Porost_215B17_TP1
(5).jpg; Porost_215B17_TP1 (6).jpg; Linka_215B17_TP1 (1).jpg; Linka_215B17_TP1 (2).jpg; OM_215B17_TP1.jpg; Porost_215B17_TP2
(1).jpg; Porost_215B17_TP2 (2).jpg; Porost_215B17_TP2 (3).jpg; Porost_215B17_TP2 (4).jpg; Porost_215B17_TP2 (5).jpg;
Porost_215B17_TP2 (6).jpg; Porost_215B17_TP2 (7).jpg; Porost_215B17_TP2 (8).jpg; Linka_215B17_TP1a2 (1).jpg; Linka_215B17_TP2
(2).jpg; Linka_215B17_TP2 (3).jpg; OM_215B17_TP1a2.jpg;

7.9.2018 10:39:01

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.344,24Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246955Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°48'26" N, 14°54'50" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník p. Brodský tel.: 724
623 890

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

125C17

Prezenční aukce

BK, JS,JV, OsL-T

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

HB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

8 1 0

10 1 0,02 3 0,03

12 2 0,1

14 2 0,18 1 0,05 1 0,08

16 6 0,77

18 4 0,77

20 8 2,04

22 1 0,37

24 6 2,78

26 5 2,7 1 0,3

28 10 6,63 1 0,62

30 5 4,15

32 5 4,95

34 5 5,66

36 13 17,16 1 1,21

38 2 2,99

40 6 10,67

42 9 17,83 1 1,45 1 1,77

44 6 13,38

46 11 27,49

48 6 16,13

50 6 18,28

52 6 20,56

54 5 18,57 1 3,16

56 1 3,9

58 2 8,96

60 1 5,01

62 1 5,08 1 4,39

64 1 5,6

68 1 6,76 1 5,47

76 3 25,63

78 1 9,04

Celkem 141 264,16 6 0,38 1 1,45 7 16,70

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK HB JS JV
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BK HB JS JV

Objem dle DP (m3) 247,63 0,35 1,34 15,7

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

282,69155

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3955 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx;
Porost_125C17 (1).jpg; Porost_125C17 (2).jpg; Porost_125C17 (3).jpg; Porost_125C17 (4).jpg; Porost_125C17 (5).jpg; Porost_125C17 (6)
.jpg; Porost_125C17 (7).jpg; Linka_125C17 (1).jpg; Linka_125C17 (2).jpg; Linka_125C17 (3).jpg; OM_125C17.jpg;

7.9.2018 10:39:01

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.265,02Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246956Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°47'32" N, 14°56'19" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník p. Brodský tel.: 724
623 890

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

135B13

Prezenční aukce

BK, JS,JV, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

16 1 0,16

22 1 0,42

24 2 1,04

26 2 1,18

28 2 1,58

30 1 1,01

32 3 3,49

34 9 11,77

36 6 9

38 6 10,36

40 7 13,54

42 3 6,83

44 10 24,71

46 8 22,13

48 9 27,49

50 14 47,13 1 2,76 1 2,61 1 2,97

52 6 22,57

54 4 16,55

56 4 17,59

58 5 24,07

60 2 10,25

62 3 16,95

64 1 6,21

66 1 6,5

72 1 8,37

74 2 17,11

78 1 10,13

Celkem 114 338,14 1 2,76 1 2,61 1 2,97

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK JS JV SM

Objem dle DP (m3) 318,15 2,59 2,45 2,73
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

346,48117

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3956 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx;
Porost_135B13 (1).jpg; Porost_135B13 (2).jpg; Porost_135B13 (3).jpg; Porost_135B13 (4).jpg; Porost_135B13 (5).jpg; Porost_135B13 (6)
.jpg; Porost_135B13 (7).jpg; Porost_135B13 (8).jpg; Linka_135B13 (1).jpg; Linka_135B13 (2).jpg; Linka_135B13 (3).jpg; OM_135B13.jpg;

7.9.2018 10:39:02

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.325,92Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246957Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°48'25" N, 14°56'20" E
50°48'25" N, 14°56'20" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník p. Brodský tel.: 724
623 890

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

131A17/1, 131A17/2

Prezenční aukce

BK

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

10 1 0,04

14 2 0,18

16 2 0,27

18 2 0,37

22 2 0,58

24 4 1,42

26 6 2,55

28 5 2,74

30 17 11,4

32 16 12,28

34 23 21,07

36 28 31,62

38 25 31,74

40 19 26,08

42 25 38,13

44 20 35,07

46 20 38,92

48 11 22,95

50 14 32,12

52 4 10,63

54 7 19,83

56 5 15,77

58 4 13,3

60 1 3,88

66 1 4,71

70 1 5,41

72 1 4,99

Celkem 266 388,05

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK

Objem dle DP (m3) 361,82
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

388,05266

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3957 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx;
Porost_131A17_TP1 (1).jpg; Porost_131A17_TP1 (2).jpg; Porost_131A17_TP1 (3).jpg; Porost_131A17_TP1 (4).jpg; Porost_131A17_TP1
(5).jpg; Porost_131A17_TP1 (6).jpg; Porost_131A17_TP1 (7).jpg; Porost_131A17_TP1 (8).jpg; Linka_131A17_TP1 (1).jpg;
Linka_131A17_TP1 (2).jpg; OM_131A17_TP1,TP2.jpg; Porost_131A17_TP2 (1).jpg; Porost_131A17_TP2 (2).jpg; Porost_131A17_TP2 (3)
.jpg; Porost_131A17_TP2 (4).jpg; Porost_131A17_TP2 (5).jpg; Porost_131A17_TP2 (6).jpg; Porost_131A17_TP2 (7).jpg;
Linka_131A17_TP2 (1).jpg; Linka_131A17_TP2 (2).jpg; OM_131A17_TP1,TP2.jpg;

7.9.2018 10:39:02

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.361,82Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618246958Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Ještěd

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°43'12" N, 15°0'12" E
50°42'38" N, 15°1'57" E

17.9.2018 v 8:00 hod sraz na LS Ještěd, dohoda
jiného termínu možná revírník p. Bulíř tel.: 724 524
998

1.10.2018

20.12.2018

31.1.2019

21

1361

269A13, 286E15

Prezenční aukce

BK, JS,JV, OsL-T, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

JR

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

10 1 0,07 1 0,02

12 3 0,27 1 0,02

14 5 0,62

16 4 0,68 1 0,06

18 8 1,76

20 12 3,01 4 0,42

22 9 2,81

24 12 4,86 1 0,14

26 13 6,38

28 20 11,31 1 0,35

30 18 12 1 0,25

32 24 18 1 0,65

34 12 9,82 1 0,31

36 17 15,88

38 24 26,07

40 17 20,23

42 11 13,66

44 7 9,6

46 6 9,26

48 7 12,39

50 4 7,61

52 5 10,68

54 1 2,36

56 3 7,24

58 1 2,17

60 1 2,45

62 3 8,97

88 1 6,41

Celkem 247 221,95 10 1,22 1 0,65 3 4,97

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK JR JV SM

Objem dle DP (m3) 205,68 1,11 0,6 4,55
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

228,79261

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu. Součástí
úklidu klestu je dočištění po těžbě ( výřez nehroubí).

Stromy označené "X" nejsou určeny k těžbě

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)
2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.
3) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.
4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.
5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady
vhodným nátěrem.
6) Případné poškození oplocenky řešit opravou nejpozději do skončení pracovní směny.
7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3.
8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3958 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx;
Porost_269A13 (1).jpg; Porost_269A13 (2).jpg; Porost_269A13 (3).jpg; Porost_269A13 (4).jpg; Porost_269A13 (5).jpg; Porost_269A13 (6)
.jpg; Porost_269A13 (7).jpg; Porost_269A13 (8).jpg; Linka_269A13 (2).jpg; Linka_269A13 (3).jpg; OM_269A13 (2).jpg; Porost_286E15 (1)
.jpg; Porost_286E15 (2).jpg; Porost_286E15 (3).jpg; Porost_286E15 (4).jpg; Porost_286E15 (5).jpg; Porost_286E15 (6).jpg; Porost_286E15
(7).jpg; Porost_286E15 (8).jpg; Linka_286E15 (2).jpg; Linka_286E15 (3).jpg; OM_286E15.jpg;

7.9.2018 10:39:03

Čacký Jaroslav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.211,94Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618239959Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Česká Lípa

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°49'40" N, 14°41'2" E
50°49'40" N, 14°41'2" E
50°50'17" N, 14°41'2" E

Místo a čas srazu v rozmezí 10.-13.9.2018 upřesnit
telefonicky s revírníkem V.Beránkem, tel.: 731 137
652

21.9.2018

15.12.2018

29.3.2019

21

1365

105D13b, 105E14, 106B13

Prezenční aukce

BK, DB, JS,JV, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

16 1 0,17

18 1 0,1

20 2 0,43

22 2 0,61 1 0,25

24 1 0,28 1 0,43

26 2 0,76 1 0,32 2 1,03

28 1 0,57 1 0,38 2 1,24

30 5 3,28 1 0,4

32 4 3,4 1 0,83

34 5 4,38 1 1,09 1 0,94

36 5 5,06 1 1,03

38 6 7,26

40 2 2,74 1 1,59 1 1,39

42 6 9,39 2 2,55

44 3 5,39 1 0,87 1 1,04 1 1,64

46 8 15,27 1 1,53

48 8 17,41

50 9 20,49 1 1,29

52 4 10,31

54 1 3,02 1 2,65

56 5 15,58

58 2 6,28

60 2 7,37

62 4 15,76

64 6 24,47

66 9 39,34

68 3 15,13 1 2,45

70 3 15,85

72 3 16,66

74 3 17,49

76 5 29,87

78 4 26,52

80 3 21,42

82 5 35,83
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Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

84 4 30,06

100 1 12,52

104 1 11,32

Celkem 137 451,34 3 1,55 11 13,61 12 10,23

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK DB JV SM

Objem dle DP (m3) 424,88 1,42 12,67 9,24

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

476,73163

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po vrstevnici, mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést
dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.

Jedná se o výběr stromů po ploše, proto se těží pouze stromy označené.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Těžební blok se nachází na revíru Petrovice, revírník Vít Beránek, tel 731 137 652 Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě
kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody
(přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování
nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí
probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé
poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební
činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou
nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována i přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné
uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 9) Těžební blok se nachází na území: CHKO Lužické
hory 2. zóna, CHOPAV, ÚSES 10) Jedná se o výběrnou seč – pouze označených jedinců.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3959 PMK.pdf;
TP.gpx; Linka.gpx; TP.gpx; Linka.gpx; TP.gpx; Linka.gpx;
Jednotlivý výběr 105D13b (1).jpg; Jednotlivý výběr 105D13b (2).jpg; Jednotlivý výběr 105D13b (3).jpg; Jednotlivý výběr 105D13b (4).jpg;
Jednotlivý výběr 105D13b (5).jpg; Linka 105D13b (2).jpg; Linka 105D13b.jpg; OM 105D13b.jpg; Jednotlivý výběr 105E14 (1).jpg; Jednotlivý
výběr 105E14 (2).jpg; Jednotlivý výběr 105E14 (3).jpg; Jednotlivý výběr 105E14 (4).jpg; Jednotlivý výběr 105E14 (5).jpg; Linka 105E14 (2)
.jpg; Linka 105E14.jpg; OM 105E14.jpg; Jednotlivý výběr 106B13 (1).jpg; Jednotlivý výběr 106B13 (2).jpg; Jednotlivý výběr 106B13 (3).jpg;
Jednotlivý výběr 106B13 (4).jpg; Jednotlivý výběr 106B13 (5).jpg; Linka 106B13 (2).jpg; Linka 106B13.jpg; OM 106B13.jpg;

7.9.2018 10:39:03

Kajzarová Eva, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.448,21Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618239960Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Česká Lípa

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°49'7" N, 14°44'26" E
50°49'7" N, 14°44'26" E

Místo a čas srazu v rozmezí 10.-13.9.2018 upřesnit
telefonicky s revírníkem V.Beránkem, tel.: 731 137
652

21.9.2018

15.12.2018

29.3.2019

21

1365

162C13, 162D13

Prezenční aukce

BK, BR, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

8 1 0,01

10 3 0,09

12 1 0,04 2 0,1

14 1 0,07 3 0,27

16 1 0,12

18 4 0,56

20 2 0,37 1 0,27

22 3 0,82 1 0,21

24 3 1,03

26 3 1,24

28 3 1,44

30 3 1,75 1 0,45

32 2 1,4

36 3 2,95

38 3 3,17 1 1,14

40 3 3,59

42 2 2,74

46 1 1,66

48 1 1,86

52 1 2,37 1 1,37

54 3 7,43

62 2 6,91

64 2 8,21

66 1 4

68 2 8,56

70 1 5,69

72 2 10,96

74 1 5,33

76 3 16,83

78 1 5,91

80 3 20,22

82 3 21,45

84 2 13,63

Celkem 65 160,45 3 2,03 12 3,74

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)
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BK BR SM

Objem dle DP (m3) 150,92 1,87 3,38

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

166,2280

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po vrstevnici, mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést
dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.

Jedná se o výběr stromů po ploše, proto se těží pouze stromy označené.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Těžební blok se nachází na revíru Petrovice, revírník Vít Beránek, tel 731 137 652 Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě
kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody
(přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování
nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí
probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé
poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební
činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou
nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována i přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné
uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 9) Těžební blok se nachází na území: CHKO Lužické
hory 2. zóna, CHOPAV, ÚSES 10) Jedná se o výběrnou seč – pouze označených jedinců.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3960 PMK.pdf;
TP.gpx; TP.gpx; Linka.gpx;
Jednotlivý výběr 162C13 (1).jpg; Jednotlivý výběr 162C13 (2).jpg; Jednotlivý výběr 162C13 (3).jpg; Jednotlivý výběr 162C13 (4).jpg;
Jednotlivý výběr 162C13 (5).jpg; Linka 162C13 (2).jpg; Linka 162C13.jpg; OM 162C13.jpg; Jednotlivý výběr 162D13 (1).jpg; Jednotlivý
výběr 162D13 (2).jpg; Jednotlivý výběr 162D13 (3).jpg; Jednotlivý výběr 162D13 (4).jpg; Jednotlivý výběr 162D13 (5).jpg; Linka 162D13 (2)
.jpg; Linka 162D13.jpg; OM 162D13.jpg;

7.9.2018 10:39:04

Kajzarová Eva, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.156,17Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví 38/86Stránka

www.forestrade.cz



Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618239961Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Česká Lípa

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°48'38" N, 14°45'15" E
50°48'38" N, 14°45'15" E

Místo a čas srazu v rozmezí 10.-13.9.2018 upřesnit
telefonicky s revírníkem V.Beránkem, tel.: 731 137
652

21.9.2018

15.12.2018

29.3.2019

21

1365

164F14, 164F5c

Prezenční aukce

BK, BR, DB, OsL-M, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

OS

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

16 3 0,39 3 0,19

18 1 0,21

20 1 0,24

22 3 0,88

24 1 0,36 1 0,23

26 3 1,36 1 0,38

28 3 1,66 1 0,36

30 1 0,62 3 1,43 1 0,58

32 4 3,04 2 1

34 4 3,74 2 1,14 1 0,78

36 4 4,13 2 1,23

38 2 1,52

40 3 3,83

42 6 9,1 2 1,89 1 1,1

44 3 4,88 2 1,97

48 1 2

50 1 2,37

52 9 22,52

54 8 21,38 1 1,37

56 3 8,75

58 1 2,25

60 3 10,35 1 3,47

62 1 3,9

64 5 20,13

66 1 4,23

68 3 14,17

70 3 14,87

72 1 4,95

74 1 5,57

76 1 5,59

78 1 6,4

84 1 7,46

Celkem 83 189,08 22 12,71 3 2,46 1 2,25 1 3,47

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)
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BK BR DB OS SM

Objem dle DP (m3) 177,56 11,69 2,26 2,11 3,21

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

209,97110

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po vrstevnici, mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést
dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.

Jedná se o výběr stromů po ploše, proto se těží pouze stromy označené.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Těžební blok se nachází na revíru Petrovice, revírník Vít Beránek, tel 731 137 652 Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě
kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody
(přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování
nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí
probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé
poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební
činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou
nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována i přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné
uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 9) Těžební blok se nachází na území: CHKO Lužické
hory 2. zóna, CHOPAV, ÚSES 10) Jedná se o výběrnou seč – pouze označených jedinců.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3961 PMK.pdf;
TP.gpx; TP.gpx;
Jednotlivý výběr 164F14 (1).jpg; Jednotlivý výběr 164F14 (2).jpg; Jednotlivý výběr 164F14 (3).jpg; Jednotlivý výběr 164F14 (4).jpg;
Jednotlivý výběr 164F14 (5).jpg; Linka 164F14 (2).jpg; Linka 164F14.jpg; OM 164F14.jpg; Jednotlivý výběr 164F5c (1).jpg; Jednotlivý výběr
164F5c (2).jpg; Jednotlivý výběr 164F5c (3).jpg; Jednotlivý výběr 164F5c (4).jpg; Jednotlivý výběr 164F5c (5).jpg; Linka 164F5c (2).jpg;
Linka 164F5c.jpg; OM 164F5c.jpg;

7.9.2018 10:39:04

Kajzarová Eva, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.196,83Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618239962Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Česká Lípa

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°49'22" N, 14°41'43" E
50°49'22" N, 14°41'43" E
50°49'22" N, 14°41'43" E

Místo a čas srazu v rozmezí 10.-13.9.2018 upřesnit
telefonicky s revírníkem V.Beránkem, tel.: 731 137
652

21.9.2018

15.12.2018

29.3.2019

21

1365

152B6a, 152C7a/1, 152C7a/2

Prezenční aukce

BK, BR, JS,JV, OR,TR, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

TR

Četnost(ks) Objem(m3)

12 1 0,07

14 3 0,19

16 7 0,75

18 5 0,72

20 1 0,15 9 1,62

22 22 5,21

24 18 5,12

26 24 7,45 1 0,34

28 18 6,91 1 0,51

30 1 0,54 17 7,53 1 0,49

32 11 5,48

34 15 8,53 1 0,86 1 0,8

36 6 3,74

38 9 6,14 1 1,04 1 0,97

40 5 3,75

42 7 6,03

44 1 1,05 1 1,35

46 2 2,1 1 1,75

48 1 1,21

60 2 7,09

Celkem 4 7,78 181 73,60 3 3,12 3 1,87 3 3,12

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BR JV SM TR

Objem dle DP (m3) 7,33 67,6 2,9 1,68 2,88
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

89,49194

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po vrstevnici, mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést
dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.

Jedná se o výběr stromů po ploše, proto se těží pouze stromy označené.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Těžební blok se nachází na revíru Petrovice, revírník Vít Beránek, tel 731 137 652 Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě
kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody
(přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování
nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných dřevin. 4) Těžba a soustřeďování dříví musí
probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé
poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební
činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit opravou
nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Doprava a přibližování dříví bude realizována i přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu je nutné
uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. 9) Těžební blok se nachází na území: CHKO Lužické
hory 2. zóna, CHOPAV, ÚSES 10) Jedná se o výběrnou seč – pouze označených jedinců.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3962 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx;
Porost_152C7a_TP1 (1).jpg; Porost_152C7a_TP1 (2).jpg; Porost_152C7a_TP1 (3).jpg; Porost_152C7a_TP1 (4).jpg; Porost_152C7a_TP1
(5).jpg; Porost_152C7a_TP1 (6).jpg; Porost_152C7a_TP1 (7).jpg; Porost_152C7a_TP1 (8).jpg; Porost_152C7a_TP1 (9).jpg;
Linka_152C7a_TP1 (1).jpg; Linka_152C7a_TP1 (2).jpg; OM_152C7a_TP1.jpg; Porost_152C7a_TP2 (1).jpg; Porost_152C7a_TP2 (2).jpg;
Porost_152C7a_TP2 (3).jpg; Porost_152C7a_TP2 (4).jpg; Porost_152C7a_TP2 (5).jpg; Porost_152C7a_TP2 (6).jpg; Porost_152C7a_TP2
(7).jpg; Linka_152C7a_TP2 (1).jpg; Linka_152C7a_TP2 (2).jpg; OM_152C7a_TP2.jpg; Porost_152B6a (1).jpg; Porost_152B6a (2).jpg;
Porost_152B6a (3).jpg; Porost_152B6a (4).jpg; Porost_152B6a (5).jpg; Porost_152B6a (6).jpg; Linka_152B6a (1).jpg; Linka_152B6a (2)
.jpg; OM_152B6a.jpg;

7.9.2018 10:39:05

Kajzarová Eva, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.82,39Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví 42/86Stránka

www.forestrade.cz



Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618239963Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Česká Lípa

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°46'24" N, 14°31'35" E

Místo a čas srazu v rozmezí 10.-13.9.2018 upřesnit
telefonicky s revírníkem V Růžičkou, tel.: 725 733 611

15.10.2018

15.12.2018

29.3.2019

21

1365

368A16

Prezenční aukce

BK, JS,JV, OL, OsL-T, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

HB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

OL

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

14 1 0,07 1 0,05 3 0,29

16 2 0,18 7 0,89

18 1 0,15 1 0,1 1 0,13 2 0,38

20 1 0,19 1 0,13 1 0,21

22 2 0,55 6 1,8

26 2 0,89

28 2 1,13

30 1 0,68

34 1 0,96

36 1 1,12

40 1 1,37 2 2,66

42 1 1,09

44 1 1,47

46 2 4,1

48 4 8,96

50 1 2,43 2 4,54

52 2 5,52

54 3 9,21

56 7 23,34 1 2,92

58 3 10,82

60 5 19,56

62 2 8,57 1 3,88 1 3,49

64 1 4,49 1 4,34

66 6 30,04 1 4,47

68 3 15,89

70 2 11,43

72 5 30,81 1 5,34 1 4,88

74 1 6,36

76 1 7,09

78 5 37,15

80 1 7,7

82 2 16,85

84 1 8,61

88 1 10,02

Celkem 65 283,49 4 1,37 5 0,86 31 29,40 2 4,96 2 9,22

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)
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BK HB JS JV OL SM

Objem dle DP (m3) 267,39 1,26 0,78 27,49 4,65 8,54

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

329,3109

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést
dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.

Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Těžební blok se nachází na revíru Slunečná, revírník Václav Růžička, tel.: 725 733 611; Technologie těžby a soustřeďování dříví je na
volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody
(přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku.  3) Těžba a soustřeďování
dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné)
jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při
těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Případné poškození oplocenky řešit
opravou nejpozději do skončení pracovní směny. 8) Případné poškození používané svážnice a OM opravovat průběžně, nejpozději po
ukončení těžby. 9) Udržovat čisté svodnice -zamezit vytékání vody a bahna z OM na silnici I/13. 10) Při výjezdu na silnici I/13 dbát zvýšené
opatrnosti - ztížené výhledové poměry. 11) Tež. blok se nachází na území CHKO Lužické hory 2. zóna, ochranné pásmo vodního zdroje ,
pásmo hygienické ochrany, CHOPAV

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3963 PMK.pdf;
TP.gpx; Linka.gpx;
Linka 368A16 (2).jpg; Linka 368A16 (3).jpg; Linka 368A16.jpg; OM 368A16.jpg; Porost 368A16 (1).jpg; Porost 368A16 (2).jpg; Porost
368A16 (3).jpg; Porost 368A16 (4).jpg; Porost 368A16 (5).jpg;

7.9.2018 10:39:05

Kajzarová Eva, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.310,11Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618239964Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Česká Lípa

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°49'46" N, 14°39'19" E
50°49'2" N, 14°39'40" E

Místo a čas srazu v rozmezí 10.-13.9.2018 upřesnit
telefonicky s revírníkem J.Kudrnou, tel.: 724 524 982

1.10.2018

15.12.2018

29.3.2019

21

1365

109A17

Prezenční aukce

BK, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

8 1 0,01

10 5 0,13

12 10 0,48

14 7 0,57

16 10 1,13

18 13 2,02 1 0,14

20 4 0,84 2 0,37

22 10 2,76

24 15 5,3 1 0,34

26 11 4,86 2 0,88

28 8 4,23 2 1,1

30 15 9,32

32 7 5,18 5 3,67

34 10 8,74 2 1,74

36 14 13,69 2 1,98

38 16 18,3 1 1,08

40 11 14,19 1 1,32

42 9 13,28 2 2,89

44 9 14,35 1 1,75

46 9 16,33 3 5,64

48 16 31,84

50 13 28,8 1 2,39

52 8 19,29 1 2,46

54 7 18,68 2 5,35

56 8 23

58 4 12,56

60 7 23,73

62 4 14,57

64 4 15,64 1 4,14

66 2 8,46

Celkem 267 332,28 30 37,24

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK SM

Objem dle DP (m3) 310,19 33,89
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

369,52297

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do valů max. 2 m širokých min. 20 m od sebe po vrstevnici, mimo přirozené zmlazení. Poskytovatel požaduje s úklidem klestu provést
dočištění ploch po těžbě (keřové patro, drobné zlomy apod.), tak aby nebránilo umělé obnově. Zákaz pálení klestu.

Onačeny křížem

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Těžební blok se nachází na revíru 02 - Luž, revírník Josef Kudrna, tel. 724 524 982. Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě
kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody
(přibližování na lok. OM ve větvích). 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování
nákladu přes cesty.3) Těžba a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování půdního povrchu, stávajícího přirozeného
zmlazení a kultur při hranicích těžebního bloku. 5) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním)
po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní
náklady vhodným nátěrem. 7) Doprava, přibližování a skládkování dříví bude realizována přes cizí pozemky, pro vlastní dopravu a
skládkování je nutné uzavřít dohodu o užívání pozemků ve znění paragrafu 34, odst. 3 zákona o lesích. Přibližování přes pozemky LČR.
Odvoz přes obecní komunikaci. 8) CHKO Lužické hory 2. zóna, těsné sousedství I. zóny (ochr.les); ochranné pásmo vodního zdroje,
CHOPAV

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3964 PMK.pdf;
TP.gpx; L1.gpx; L2.gpx;
Porost_109A17 (1).jpg; Porost_109A17 (2).jpg; Porost_109A17 (3).jpg; Porost_109A17 (4).jpg; Porost_109A17 (5).jpg; Porost_109A17 (6)
.jpg; Porost_109A17 (7).jpg; Porost_109A17 (8).jpg; Linka_109A17 (1).jpg; Linka_109A17 (2).jpg; Linka_109A17 (4).jpg; OM_109A17.jpg;

7.9.2018 10:39:06

Kajzarová Eva, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.344,08Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví 46/86Stránka

www.forestrade.cz



Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618249965Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Frýdlant v Čechách

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°51'59" N, 15°14'17" E
50°52'15" N, 15°11'16" E
50°51'53" N, 15°10'23" E

Prohlídka dne 12.9.2018 v 9,00 hod., budova LS
Frýdlant, revírník J. Pokora a P. Farský

1.10.2018

31.1.2019

28.2.2019

21

1340

318A12b, 448C14, 454B13

Prezenční aukce

BK, DB, JS,JV, MD, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

MD

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

12 1 0,06

16 3 0,4

18 1 0,24

20 2 0,56 1 0,23

22 5 1,55

24 1 0,36

28 9 5,59

30 7 5,35

32 12 11,31 1 0,82

34 13 13,74

36 9 11,12 1 0,75 1 1,02

38 12 17 1 1,45

40 9 14,6 1 1,57 1 1,24 2 3,29

42 12 20,2 1 1,79

44 6 12,09 1 1,68

46 10 22,38 1 1,63

48 5 12,71

50 4 11 1 2,23

52 6 17,27 1 2,67

54 9 30,51 1 2,96

56 8 31,1

58 3 11,91 1 3,26

60 2 7,96 1 3,52

62 5 22,7

64 7 35,7 1 4,1

66 5 29,31 1 3,25

68 4 21,98

70 1 5,02

72 2 12,07

74 4 32,29

84 2 21,87

90 1 9,04

94 1 10,14

Celkem 180 458,77 1 1,63 1 0,75 11 17,08 2 4,49 5 13,87

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)
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BK DB JS JV MD SM

Objem dle DP (m3) 430,93 1,52 0,69 15,97 4,11 12,77

m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

496,59200

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po vrstevnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.

Stromy neurčené k těžbě jsou označeny výrazným křížkem.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)  2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené
trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných
dřevin. 4) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé
poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební
činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28
m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).9) Stromy, které nejsou určeny k těžbě jsou označeny
výrazným křížkem.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3965 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx; L.gpx; TP.gpx;
Porost_318A12b (1).jpg; Porost_318A12b (2).jpg; Porost_318A12b (3).jpg; Porost_318A12b (4).jpg; Porost_318A12b (5).jpg;
Porost_318A12b (6).jpg; Linka_318A12b (1).jpg; Linka_318A12b (2).jpg; OM_318A12b (1).jpg; OM_318A12b (2).jpg; Porost_454B13 (1)
.jpg; Porost_454B13 (2).jpg; Porost_454B13 (3).jpg; Porost_454B13 (4).jpg; Porost_454B13 (5).jpg; Porost_454B13 (6).jpg; Porost_454B13
(7).jpg; Porost_454B13 (8).jpg; Porost_454B13 (9).jpg; Porost_454B13 (10).jpg; Porost_454B13 (11).jpg; Linka_454B13 (1).jpg;
Linka_454B13 (2).jpg; OM_454B13.jpg; Porost_448C14 (1).jpg; Porost_448C14 (2).jpg; Porost_448C14 (3).jpg; Porost_448C14 (4).jpg;
Porost_448C14 (5).jpg; Porost_448C14 (6).jpg; Porost_448C14 (7).jpg; Porost_448C14 (8).jpg; Linka_448C14 (1).jpg; Linka_448C14 (2)
.jpg; OM_448C14.jpg;

7.9.2018 10:39:06

Svačinka Lukáš

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.465,99Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618249966Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Frýdlant v Čechách

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°51'46" N, 15°15'46" E
50°52'19" N, 15°14'21" E

Prohlídka dne 12.9.2018 v 9,00 hod., budova LS
Frýdlant, revírník J. Macháček

1.10.2018

31.1.2019

28.2.2019

21

1340

225B16c, 228C17

Prezenční aukce

BK, JS,JV, MD, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

MD

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

18 1 0,14

32 3 1,57 1 0,47

34 4 2,84

36 1 1,2

38 1 0,99

40 2 2,1

42 2 2,37 1 1,48

44 4 5,34

46 7 10,62

48 3 4,94

50 5 9,33

52 3 6,06

54 5 12,35

56 8 21,16

58 9 26,59

60 3 9,02

62 6 21,03

64 3 10,86

66 2 7,89

68 1 4,13

70 1 4,56 1 4,83

72 2 10,4

74 2 11,29

76 3 18,94

80 2 13,04

88 2 17,44

92 1 9,17

100 1 11

Celkem 85 254,18 1 4,83 3 2,94 1 1,2

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK JV MD SM

Objem dle DP (m3) 239,01 4,56 2,65 1,09
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

263,1590

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po vrstevnici mimo přirozené zmlazení. Zákaz pálení klestu.

Stromy neurčené k těžbě jsou označeny výrazným křížkem.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích)  2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené
trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu. 3) Na skládce nutno vyřezat a zlikvidovat nárost plevelných
dřevin. 4) Soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení. 5) Případné (nutné) jednotlivé
poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. 6) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební
činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. 7) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28
m3.8) U dřeviny SM požadujeme zpracování veškeré hmoty do 7cm (hroubí).9) Stromy, které nejsou určeny k těžbě jsou označeny
výrazným křížkem.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3966 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx;
Porost_228C17 (1).jpg; Porost_228C17 (2).jpg; Porost_228C17 (3).jpg; Porost_228C17 (4).jpg; Porost_228C17 (5).jpg; Porost_228C17 (6)
.jpg; Porost_228C17 (7).jpg; Linka_228C17 (1).jpg; Linka_228C17 (2).jpg; Linka_228C17 (3).jpg; OM_228C17 (1).jpg; OM_228C17 (2).jpg;
Porost_225B16c (1).jpg; Porost_225B16c (2).jpg; Porost_225B16c (3).jpg; Porost_225B16c (4).jpg; Porost_225B16c (5).jpg;
Porost_225B16c (6).jpg; Linka_225B16c (1).jpg; Linka_225B16c (2).jpg; OM_225B16c.jpg;

7.9.2018 10:39:07

Svačinka Lukáš

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.247,31Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618247967Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Jablonec nad Nisou

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°40'1" N, 15°8'14" E
50°39'58" N, 15°7'56" E

Po telefonické domluvě. Kontaktní osoba: revírník
Ing. Krejčík Václav, mobil: 724523077

24.9.2018

20.12.2018

20.12.2018

21

1362

754C13, 754C16

Prezenční aukce

BK, BO, BR, DB, JS,JV, MD, OL, OsL-T, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BO

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

HB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

16 1 0,15

18 2 0,38 1 0,15

20 1 0,26 1 0,17

22 2 0,73 3 0,82

24 2 0,56 1 0,32

26 4 1,88 2 0,69 1 0,4 1 0,36 2 1,15

28 1 0,66 1 0,53 1 0,67

30 2 1,59 1 0,5

32 1 0,61 1 0,92

34 2 1,86 1 0,68 1 0,82

36 2 2,29 2 1,47 1 1,15

38 3 3,81 1 0,98

40 1 1,27 3 4,38

42 2 3,42 1 0,95 1 1,56

46 4 8,51 1 1,78

48 2 4,6 2 4,06

50 5 13,02 1 2,15

52 2 5,56

54 2 6,14

56 4 13,76 1 2,61

58 1 3,81

60 1 4 1 3,11

62 4 17,17 1 3,32

64 2 9,04 1 3,49

66 2 10,04 1 3,63

68 2 10,46

70 6 33,74

72 3 18,36

74 3 19,31

76 2 13,57

78 1 7,36 1 5,07

80 2 15,15

82 1 7,97

84 1 8,18

94 1 11,12
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Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BO

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

HB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

Celkem 73 257,90 1 0,98 10 4,68 9 4,31 2 1,31 19 39,05

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BO BR DB HB JS

Objem dle DP (m3) 242,94 0,91 4,3 3,95 1,21 36,53

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

MD

Četnost(ks) Objem(m3)

OL

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

22 1 0,15

24 2 0,9

26 1 0,27

28 1 0,62 1 0,62

30 1 0,66 1 0,41 2 1,62

32 1 0,81 2 1,13 3 2,76

34 2 1,93 1 0,61 2 2,07

36 1 1,11 2 1,52 3 3,59

38 4 5,05 1 0,93 2 2,64

40 2 2,76 1 1,04 5 7,56

42 1 1,52 2 2,39 2 3,32

44 3 5,34 1 1,33 3 5,46

46 1 1,94 1 1,47 2 4,05

48 1 2,18 2 3,29 3 6,69

50 3 7,22 3 7,06

52 1 2,52 1 2,71

56 2 6,1 1 2,96

58 1 3,3

60 1 2,83 1 3,51

62 2 7,91 1 3,82

64 3 11,78

66 1 4,38

70 1 5,04 1 4,75

78 1 5,8

Celkem 28 56,01 1 1,04 16 16,33 43 88,05

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

JV MD OL SM

Objem dle DP (m3) 52,46 0,94 15,12 80,78
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

469,66202

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Valy budou přerušeny
průchody o šířce 2m po 10m a v místech stávajících pěšin.Zákaz pálení.

Jedná se o výběr stromů po ploše, proto se těží pouze stromy označené.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Těžba – výběr. Doporučená technologie: 754 C13-
P - OM SLKT, 754 C16 - lanovka + SLKT. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku částečně po
soukromých pozemcích (nutno domluvit s vlastníky). Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.  3) Těžba a soustřeďování dříví musí
probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.  4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit
výřezem (dočištěním) po ploše. 5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení
pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.  6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 7) OM- pozemky nejsou ve
vlastnictví LČR, s.p.(nutno domluvit s vlastníky),cesta u OM je obecní - dohodnout s obcí užívání před zahájením odvozu (není stavěná na
silniční soupravy). 8) Jehl. dříví zpracovat do 7cm - nebezpečí napadení lýkožroutem smrkovým.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3967 PMK.pdf;
TP.gpx; L.gpx; TP.gpx; L.gpx;
jednotlivý výběr 754C13 (1).jpg; jednotlivý výběr 754C13 (2).jpg; jednotlivý výběr 754C13 (3).jpg; jednotlivý výběr 754C13 (4).jpg; jednotlivý
výběr 754C13 (5).jpg; jednotlivý výběr 754C13 (6).jpg; linka 754C13 (1).jpg; linka 754C13 (2).jpg; linka 754C13 (3).jpg; OM 754C13.jpg;
jednotlivý výběr 754C16 (1).jpg; jednotlivý výběr 754C16 (2).jpg; jednotlivý výběr 754C16 (3).jpg; jednotlivý výběr 754C16 (4).jpg; jednotlivý
výběr 754C16 (5).jpg; jednotlivý výběr 754C16 (6).jpg; jednotlivý výběr 754C16 (7).jpg; linka 754C16 (2).jpg; linka 754C16.jpg; OM
754C16.jpg;

7.9.2018 10:39:07

Rellich Bohumír - zástupce LS

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.439,14Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618247968Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Jablonec nad Nisou

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°47'48" N, 15°5'10" E
50°47'48" N, 15°5'10" E
50°47'48" N, 15°4'45" E

Po telefonické domluvě. Kontaktní osoba: revírník
Kuthan Michal, mobil: 724523078

24.9.2018

20.12.2018

20.12.2018

21

1362

401A09/1, 401A09/2, 401A17

Prezenční aukce

BK, BR, DB, JS,JV, MD, OR,TR, OsL-M, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

LP

Četnost(ks) Objem(m3)

10 1 0,04 4 0,15

12 8 0,48 1 0,04 4 0,35

14 20 1,74 1 0,06 3 0,35 2 0,14

16 22 2,9 1 0,07 4 0,61 1 0,13

18 9 1,71 5 1,12

20 9 2,34 13 3,33 1 0,18

22 10 3,48 2 0,69 10 3,44

24 10 4,15 5 1,97

26 8 4,2 1 0,41 1 0,51 15 8,44

28 10 6,38 1 0,48 12 7,08

30 2 1,42 8 6,06

32 3 2,71 1 0,64 1 0,75 8 6,84

34 7 7 5 5,23

36 9 10,21 10 11,79

38 8 10,46 10 13,22

40 6 9 1 0,96 6 9,08

42 11 17,76 1 1,09 7 12,05

44 7 13,05 1 1,17 9 16,88

46 8 15,76 9 18,96

48 13 29 6 13,99

50 7 17,66 6 15,41

52 7 19,37 4 10,57

54 5 15,73 2 5,92

56 4 12,96 2 6,5

58 9 32,49 1 3,49

60 7 25,4 1 2,58 1 3,89

62 9 35,84 2 8,08

64 2 8,81 2 8,8

66 3 14,08 2 9,3

68 2 9,14

70 2 10,77

72 3 16,09 1 3,83

74 2 11,89 1 6,2

78 1 6,48 2 13,11

80 3 21,28
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Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

LP

Četnost(ks) Objem(m3)

82 1 8,22

84 1 8,59

100 1 10,82

Celkem 250 429,41 9 4,92 1 0,75 5 7,61 178 232,21 4 0,45

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BR DB JS JV LP

Objem dle DP (m3) 402,99 4,53 0,69 7,11 216,88 0,41

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

MD

Četnost(ks) Objem(m3)

OS

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

TR

Četnost(ks) Objem(m3)

VR

Četnost(ks) Objem(m3)

18 1 0,18

20 2 0,46

22 1 0,35

24 1 0,46

26 1 0,55 2 1,12 1 0,5

28 3 2,06

30 1 0,73

34 2 1,86 1 0,48

38 1 0,91 2 2,73

40 2 1,95 3 4,25

44 2 3,75

46 1 1,29 1 2,11

48 1 2,48

50 1 2,15 1 2,69

60 2 8

62 1 4,09

66 1 4,84

Celkem 1 2,15 8 6,91 24 39,95 1 0,5 1 0,48

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

MD OS SM TR VR

Objem dle DP (m3) 1,99 6,37 36,58 0,46 0,44

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví 55/86Stránka

www.forestrade.cz



m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

725,34482

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po spádnici mimo přirozené zmlazení. Valy budou přerušeny
průchody o šířce 2m po 10m a v místech stávajících pěšin.Zákaz pálení.

Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Těžba – 401 A09 - soustředěná + výběr, 401 A17 -
domýcení. Doporučená technologie: 401 A09- SLKT, 401 A17 - lanovka. 2) Přibližování povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou
skládku částečně po soukromých pozemcích (nutno domluvit s vlastníky). Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.  3) Těžba a
soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.  4) Případné (nutné) jednotlivé poškození
podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.  5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit
nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.  6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 7) OM-
pozemky nejsou ve vlastnictví LČR, s.p.(nutno domluvit s vlastníky). 8) Jehl. dříví zpracovat do 7cm - nebezpečí napadení lýkožroutem
smrkovým.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3968 PMK.pdf;
TP.gpx; TP.gpx; L.gpx; TP.gpx;
Porost_401A9_TP1 (1).jpg; Porost_401A9_TP1 (2).jpg; Porost_401A9_TP1 (3).jpg; Porost_401A9_TP1 (4).jpg; Porost_401A9_TP1 (5).jpg;
Porost_401A9_TP1 (6).jpg; Porost_401A9_TP1 (7).jpg; Linka_401A9_TP1 (1).jpg; Linka_401A9_TP1 (2).jpg; OM_401A9_TP1.jpg;
Porost_401A9_TP2 (1).jpg; Porost_401A9_TP2 (2).jpg; Porost_401A9_TP2 (3).jpg; Porost_401A9_TP2 (4).jpg; Porost_401A9_TP2 (5).jpg;
Porost_401A9_TP2 (6).jpg; Linka_401A9_TP2 (1).jpg; Linka_401A9_TP2 (2).jpg; OM_401A9_TP2.jpg; Porost_401A17 (1).jpg;
Porost_401A17 (2).jpg; Porost_401A17 (3).jpg; Porost_401A17 (4).jpg; Porost_401A17 (5).jpg; Linka_401A17 (1).jpg; Linka_401A17 (2)
.jpg; OM_401A17.jpg;

7.9.2018 10:39:08

Rellich Bohumír - zástupce LS

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.678,45Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618247969Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Jablonec nad Nisou

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°50'13" N, 15°6'5" E
50°50'13" N, 15°6'5" E

Po telefonické domluvě. Kontaktní osoba: revírník
Ing. Kučera Otto, mobil: 725257718

24.9.2018

20.12.2018

20.12.2018

21

1362

302D16/1, 302D16/2

Prezenční aukce

BK, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

16 1 0,2

20 2 0,64

22 2 0,82

24 1 0,48

26 2 1,22

28 5 3,71 1 0,81

30 4 3,34

32 4 4,04

34 2 2,3 1 1,12

36 10 13,29 2 2,69

38 3 4,75 1 1,56

40 5 8,48 2 3,43

42 6 11,78 4 7,41

44 5 10,91

46 4 9,81 2 4,51

48 3 8,05

50 2 5,97 1 2,67

52 8 25,77 2 5,77

54 7 25,28 1 3,21

56 9 34,79 1 3,44

58 5 20,83

60 6 26,93

62 2 9,79 1 4,15

64 5 26,82

66 5 28,37

72 1 6,85

78 1 8,11

82 1 9,13 1 7,24

Celkem 111 312,46 20 48,01

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK SM

Objem dle DP (m3) 293,91 44,08
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

360,47131

Zpracování klestu k energetickým účelům umožněno. Zůstatkový klest nutno uklidit tak, aby nebránil přirozené či umělé obnově lesa. Úklid
klestu do hromad 2 x 2 m či valů max. 2 m širokých min. 10 m od sebe po vrstevnici mimo přirozené zmlazení. Valy budou přerušeny
průchody o šířce 2m po 10m a v místech stávajících pěšin.Zákaz pálení.

Na ploše se nenachází doupné či rodičovské stromy.

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

1) Technologie těžby a soustřeďování dříví je na volbě kupujícího. Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných
sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na lok. OM ve větvích). Těžba – soustředěná  +výběr. 2) Přibližování
povoleno pouze po vyznačené trase na vyznačenou skládku. Zákaz přetahování nákladu přes odvozní cestu.  3) Těžba a soustřeďování
dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení.  4) Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy
apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše.  5) Ošetření případně poškozených stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do
skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem.  6) Max. výše nákladu na odvozní soupravě je 28 m3. 7) OM- pozemky jsou
ve vlastnictví LČR, s.p.. 8) Jehl. dříví zpracovat do 7cm - nebezpečí napadení lýkožroutem smrkovým.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3969 PMK.pdf;
TP.gpx; TP.gpx;
Porost_302D16_TP1 (1).jpg; Porost_302D16_TP1 (2).jpg; Porost_302D16_TP1 (3).jpg; Porost_302D16_TP1 (4).jpg; Porost_302D16_TP1
(5).jpg; Porost_302D16_TP1 (6).jpg; Linka_302D16_TP1 (1).jpg; Linka_302D16_TP1 (2).jpg; OM_302D16_TP1.jpg; Porost_302D16_TP2
(1).jpg; Porost_302D16_TP2 (2).jpg; Porost_302D16_TP2 (3).jpg; Porost_302D16_TP2 (4).jpg; Porost_302D16_TP2 (5).jpg;
Porost_302D16_TP2 (6).jpg; Porost_302D16_TP2 (7).jpg; Porost_302D16_TP2 (8).jpg; Linka_302D16_TP2 (1).jpg; Linka_302D16_TP2 (2)
.jpg; OM_302D16_TP2.jpg;

7.9.2018 10:39:08

Rellich Bohumír - zástupce LS

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.337,99Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618170970Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Hořice

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°32'38" N, 15°11'56" E

Zajištění prohlídky po telefonické domluvě s
revírníkem Ing. Jan Drahotský, mob.: 724 524 341

26.9.2018

31.12.2018

31.1.2019

21

1434

113A12

Prezenční aukce

BK, BR, DB, JS,JV, MD, OL, OsL-M, OsL-T, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

HB

Četnost(ks) Objem(m3)

JL

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

8 2 0,02 2 0

10 12 0,4 11 0,24

12 3 0,2 1 0,05 5 0,17 1 0,06

14 2 0,19 1 0,07 2 0,14 1 0,07

16 2 0,34 1 0,1 7 0,78

18 3 0,65 1 0,17

20 4 1,16 2 0,44

22 3 1,17 2 0,59

24 4 1,81 1 0,24 1 0,34 1 0,45

26 2 1,15 4 1,77

28 3 1,67

30 3 2,69 3 1,9 1 0,71

34 1 1,26 1 0,89

36 1 1,47 1 0,95

38 2 3,34 1 1,46 3 3,47 2 2,55

40 1 1,78

42 4 8,09

44 1 2,37 1 1,69

46 4 10,47

48 1 2,82

50 4 12,95

52 3 10,54 2 5,33

54 1 2,86

56 4 16,99 3 9,35

58 4 18,32

62 1 5,2

64 2 11,42

66 3 18,75

68 1 6,72

82 1 10,33

84 2 21,97

90 2 25,35

Celkem 82 199,92 4 0,46 1 1,46 49 15,21 1 0,07 11 21,31

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BR DB HB JL JS
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BK BR DB HB JL JS

Objem dle DP (m3) 188,21 0,42 1,35 13,99 0,06 19,95

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

LP

Četnost(ks) Objem(m3)

MD

Četnost(ks) Objem(m3)

OL

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

VR

Četnost(ks) Objem(m3)

8 2 0,05 1 0,01

10 4 0,18 2 0,05 1 0,01

12 4 0,29 6 0,32 1 0,03

14 3 0,32 3 0,24

16 1 0,19 1 0,07

18 4 0,86 1 0,16

20 3 0,83 1 0,21 1 0,21

22 1 0,34 1 0,34

24 1 0,38

26 2 0,95

28 2 1,26

30 4 3,01

32 2 1,77

34 1 1,03

36 1 1,23

38 1 1,18 2 2,62

40 1 1,53

42 5 8,79

44 1 1,9 1 2,01 1 1,64 1 2,05

46 2 4,37

48 1 2,46

50 1 2,23 4 10,68

52 1 3,17

54 1 3,01 1 2,65 1 3,12

56 1 3,49 1 2,91 5 17,43

58 1 3,64

66 2 10,36

Celkem 27 20,04 1 2,01 2 6,18 20 11,94 36 65,30 3 0,11

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

JV LP MD OL SM VR

Objem dle DP (m3) 18,77 1,89 5,69 11,11 59,87 0,1
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

344,01237

Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé
ploše zásahu. Pálení klestu není povoleno.

nejsou

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na
lok. OM ve větvích). Přibližování a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových
dřevin. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených
stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Po ukončení
přibližování uvést terén přibližovacích a vyklizovacích cest do původního stavu. v případě odvozu přes hráz soukromého rybníka nutno
přizpůsobit výši nákladu poškozené hrázi – omezená nosnost – dle domluvy s vlastníkem rybníka!!
Porosty jsou součástí II. zóny CHKO Český ráj, rybník, pozor na ochranné pásmo vodního zdroje a vodovod pod sečí!

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3970 PMK.pdf;
TP.gpx;
Linka 113A12 (1).jpg; Linka 113A12 (2).jpg; OM 113A12.jpg; porost 113A12 (1).jpg; porost 113A12 (2).jpg; porost 113A12 (3).jpg; porost
113A12 (4).jpg; porost 113A12 (5).jpg;

7.9.2018 10:39:09

Bříza Ladislav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.321,41Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618170971Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Hořice

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°32'31" N, 15°11'9" E

Zajištění prohlídky po telefonické domluvě s
revírníkem Ing. Jan Drahotský, mob.: 724 524 341

26.9.2018

31.12.2018

31.1.2019

21

1434

116A07

Prezenční aukce

BK, BO, DB, SM

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BK

Četnost(ks) Objem(m3)

BO

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

SM

Četnost(ks) Objem(m3)

8 2 0,04

10 1 0,04

12 2 0,14

14 3 0,27

16 2 0,31 1 0,1

18 1 0,21

20 3 0,87 1 0,21

22 1 0,27

24 3 1,34 1 0,34

26 1 0,52

28 2 1,42

30 2 1,69 1 0,77 2 1,25

32 1 0,81

34 1 0,96

36 1 1,05

38 2 2,4

40 3 4,81 1 1,37 1 1,2

42 2 3,65

44 2 4,14 1 1,62

46 2 4,43 1 1,85

48 1 1,89

50 1 1,96

52 1 2,96

54 2 6,94

60 1 3,46

66 1 5,4

72 1 6,45

74 1 6,76

78 2 15,61

Celkem 39 68,00 8 10,02 3 5,05 8 6,44

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

BK BO DB SM

Objem dle DP (m3) 63,85 9,45 4,7 5,86
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

89,5158

Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé
ploše zásahu. Pálení klestu není povoleno.

nejsou

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na
lok. OM ve větvích). Přibližování a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových
dřevin. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených
stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Po ukončení
přibližování uvést terén přibližovacích a vyklizovacích cest do původního stavu. Seč se nachází ve II. Zóně CHKO Český ráj.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3971 PMK.pdf;
TP.gpx; Linka.gpx;
Linka 116A17 (1).jpg; Linka 116A17 (2).jpg; OM 116A17.jpg; Porost 116A17 (1).jpg; Porost 116A17 (2).jpg; Porost 116A17 (3).jpg; Porost
116A17 (4).jpg; Porost 116A17 (5).jpg;

7.9.2018 10:39:09

Bříza Ladislav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.83,86Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618170972Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Hořice

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°14'0" N, 15°25'43" E

Zajištění prohlídky – po telefonické domluvě s
revírníkem Milošem Kovářem 724 524 339

26.9.2018

31.12.2018

31.1.2019

21

1434

819A15/10

Prezenční aukce

DB, JS,JV, OR,TR, OsL-T

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

JL

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

TR

Četnost(ks) Objem(m3)

10 3 0,04 3 0,09

12 1 0,06 2 0,06 3 0,17 1 0,05

14 1 0,11 1 0,06 1 0,08 2 0,13

16 3 0,35 2 0,15 2 0,16 1 0,09

18 5 0,84 1 0,12 1 0,13 1 0,13

20 7 1,64 2 0,35

22 10 2,89 5 1,19 1 0,2

24 10 3,68 3 0,83

26 12 5,31 4 1,51 1 0,3

28 18 9,48 4 1,71

30 12 7,33 5 2,59

32 9 6,48 5 3

34 16 13,34 7 4,73

36 11 10,57 5 4,07

38 13 14,3 5 4,48

40 5 6,07 2 2,01

42 12 16,38 2 2,25

44 3 4,5

46 3 5,19 1 1,39

48 3 5,59 1 1,51

50 2 4,13

52 1 2,22

54 3 7,32 1 1,96

56 2 5,18

58 3 8,6

60 2 6,11

62 3 10,04

66 1 3,81

70 1 4,36

72 2 9,57

Celkem 174 175,45 7 0,25 56 33,92 10 0,86 5 0,51

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

DB JL JS JV TR

Objem dle DP (m3) 162,7 0,22 31,13 0,77 0,46
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

210,99252

Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé
ploše zásahu. Pálení klestu není povoleno.

nejsou

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na
lok. OM ve větvích). Přibližování a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových
dřevin. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených
stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Po ukončení
přibližování uvést terén přibližovacích a vyklizovacích cest do původního stavu.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3972 PMK.pdf;
TP.gpx;
Porost_819A15_10 (1).jpg; Porost_819A15_10 (2).jpg; Porost_819A15_10 (3).jpg; Porost_819A15_10 (4).jpg; Porost_819A15_10 (5).jpg;
Porost_819A15_10 (6).jpg; Porost_819A15_10 (7).jpg; Porost_819A15_10 (8).jpg; Linka_819A15_10 (1).jpg; Linka_819A15_10 (2).jpg;
OM_819A15_10.jpg;

7.9.2018 10:39:10

Bříza Ladislav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.195,28Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví 65/86Stránka

www.forestrade.cz



Zadání aukce dříví - Lesy České republiky s.p.

618170973Číslo aukce nastojato:

Scénář aukce:

LS/LZ:

KŘ/LZ:

LHC:

JPRL (ODD,DIL,PSK,ETAŽ):

GPS souřadnice OM:

Skupina dřevin:

Termín konání aukce od:

Termín konání aukce do:

Termín prohlídky:

Termín zahájení těžby:

Termín ukončení těžby
(včetně soustřeďování):

Termín předání místa těžby zpět:

Vyvolávací cena: Sazba DPH:Kč %

LS Hořice

Krajské ředitelství Liberec

19.9.2018 10:00

12:0019.9.2018

50°13'20" N, 15°35'51" E

Zajištění prohlídky – po telefonické domluvě s Ing.
Železným 724 524 338

26.9.2018

31.12.2018

31.1.2019

21

1434

911A14/08

Prezenční aukce

BR, DB, JS,JV, OsL-M, OsL-T

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

BR

Četnost(ks) Objem(m3)

DB

Četnost(ks) Objem(m3)

HB

Četnost(ks) Objem(m3)

JL

Četnost(ks) Objem(m3)

JS

Četnost(ks) Objem(m3)

JV

Četnost(ks) Objem(m3)

6 5 0 1 0,01

8 3 0,03 23 0,31 4 0,06 4 0,07

10 1 0,03 21 0,62 3 0,1 4 0,15 2 0,07

12 3 0,15 25 1,49 2 0,1 8 0,51

14 23 2,03 4 0,34 2 0,2

16 4 0,48 23 3,02 3 0,43

18 2 0,39 13 2,3 1 0,2 2 0,34 3 0,54

20 4 0,95 18 4,36 1 0,23 2 0,51

22 2 0,62 12 3,59 1 0,32 1 0,31

24 6 2,2 7 2,6 1 0,32

26 3 1,41 3 1,41 1 0,46

28 6 3,22 5 2,7

30 4 2,51 1 0,65

32 4 3,06 1 0,77 1 0,71

34 5 4,51 2 1,65

36 8 7,87

38 5 5,76 1 1,07

40 5 6,34 1 1,2

42 3 4,3 1 1,36

44 7 11,23

46 5 8,79

48 4 8,05

50 9 19,49 1 1,9

52 6 14,1

54 6 15,64

56 11 31

58 5 15,22

60 8 26,52

62 7 24,9

64 2 7,72 1 3,31

66 8 33,04 2 6,87

70 1 4,84

72 1 5,08

76 1 5,83

Celkem 1 0,03 148 275,25 183 28,70 16 1,35 31 16,23 10 2,91

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)
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BR DB HB JL JS JV

Objem dle DP (m3) 0,03 257,54 26,16 1,21 15,12 2,68

Tloušťková struktura a objem stojícího porostu (bez kůry)

Tloušťkový stupeň

LP

Četnost(ks) Objem(m3)

6 12 0,12

8 44 0,9

10 43 1,76

12 36 2,5

14 38 3,9

16 19 2,84

18 19 3,91

20 11 2,79

22 10 3,29

24 7 2,8

26 8 3,91

28 1 0,56

30 6 4,27

32 2 1,6

34 1 0,87

36 3 3,22

40 1 1,3

42 1 1,55

46 1 1,79

50 1 2,27

Celkem 264 46,15

Předpokládané objemy obchodních sortimentů dle DP (bez kůry)

LP

Objem dle DP (m3) 42,26
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m3 b.k.ks Orientační množství dle ČSOT celkem:Celkový počet stromů:

Způsob likvidace těžebních zbytků
(klestu):

Specifikace stromů neurčených k
prodeji (rodičovské stromy, doupné
stromy apod.)

Metoda zjištění předpokládaného
množství:

Další upřesňující informace:

K podpisu smlouvy pověřen:

Sídlo KŘ/LZ:

Odpovědná osoba za LČR:

Kontaktní údaje:

Vypracoval:

Seznam dokumentů:

Vygenerováno:

370,62653

Využití klestu pro energetické účely umožněno, popřípadě uklidit dle instrukcí revírníka tak, aby bylo možné provést obnovu lesa na celé
ploše zásahu. Pálení klestu není povoleno.

nejsou

Výčetní tloušťky byly měřeny s přesností na milimetry. Výšky jsou odvozeny pro každý měřený strom z výškového grafikonu
konstruovaného pro každou dřevinu na základě měření předepsaného počtu výšek v daném porostu. Výšky byly měřeny s přesností
na decimetry. Výpočet objemu je proveden s využitím Československých objemových tabulek (CSOT) bez zaokrouhlení
naměřených hodnot na celé centimetry (tloušťky) a metry (výšky).

Je požadováno volit sortimentní metodu s max. délkou přibližovaných sortimentů 14 m. Zákaz používání stromové metody (přibližování na
lok. OM ve větvích). Přibližování a soustřeďování dříví musí probíhat s ohledem na zachování stávajícího přirozeného zmlazení cílových
dřevin. Případné (nutné) jednotlivé poškození podrostu (zlomy apod.) řešit výřezem (dočištěním) po ploše. Ošetření případně poškozených
stojících stromů při těžební činnosti řešit nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem. Po ukončení
přibližování uvést terén přibližovacích a vyklizovacích cest do původního stavu. Lokalita aukce náleží do EVL Nechanice – Lodín.

Ing. Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Liberec

Sokolská 1383/37, 460 01 Liberec 1 - Staré Město

Ing. Šárka Halamová

sarka.halamova@lesycr.cz, 724525139

Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům; 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 č.2017/01, k prezenčním aukcím;
Příloha zadání aukce PJ3973 PMK.pdf;
TP.gpx;
Porost 911A14_8 (1).jpg; Porost 911A14_8 (2).jpg; Porost 911A14_8 (3).jpg; Porost 911A14_8 (4).jpg; Porost 911A14_8 (5).jpg; Linka
911A14_8 (1).jpg; Linka 911A14_8 (2).jpg; OM_911A14_8.jpg;

7.9.2018 10:39:10

Bříza Ladislav, Ing.

Poskytovatel: Nabyvatel:

...................................................

Lesy České republiky, s.p.

Dne: ......................

...................................................

Příjem dříví NE

m3 b.k.345Orientační množství obchodních sortimentů dle DP celkem:
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8.   Přílohy

- Smlouvy o přechodu vlastnického práva ke stojícím stromům, smlouvy o přechodu 

vlastnického práva k dříví a smlouvy o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o 

převodu vlastnického práva k vytěženým stromům specifikované v katalogových listech

Další informace lze získat na www.forestrade.cz
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Smlouva o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a 
o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům

(dále jen Smlouva)

uzavřená podle § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo Smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO]

I.
Smluvní strany

Poskytovatel:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106,
PSČ 50168
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 
540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., 
generálním ředitelem 
zastoupený ………. ředitel KŘ/LZ na základě 
pověření 
…………………………………….
na adrese ……………………
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
bankovní spojení:……………… dle LS/LZ
číslo účtu:………………… ……dle LS/LZ
ke smluvnímu jednání pověřen:
 ……schvalovatel………… dle KŘ/LZ  
Tel.:
E-mail:
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese: ……………………………….

Nabyvatel:

…………………………
se sídlem/s místem podnikání 
……………………………
PSČ …………………………………
zapsaný v obchodním rejstříku u 
……………………………………
………
 zastoupený: ……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

IČO: ...……………
DIČ: ……………
bankovní spojení: ……………………………..
číslo účtu: ……………………………..………
ke smluvnímu jednání pověřen:
……………………………………….
Tel.:
E-mail:

II.
Předmět Smlouvy

2.1.  Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje Nabyvateli výlučné, časově omezené právo 
vytěžit  stromy  v Aukčním  bloku  a  nabýt  vlastnické  právo  ke  Dříví,  to  vše  za  podmínek 
uvedených  v této  Smlouvě,  Obchodních  podmínkách  k této  Smlouvě,  v Zadání  aukce 
a v souladu s výsledky Aukce. 

2.2. Nabyvatel  tímto  práva  dle  bodu  2.1.  této  Smlouvy  od  Poskytovatele  přijímá, 
zavazuje  se  za jejich  poskytnutí  zaplatit  Poskytovateli  úplatu  sjednanou  v  čl.  IV.  této 
Smlouvy  a zavazuje  se  splnit  i  veškeré  další  povinnosti  stanovené  touto  Smlouvou, 
Obchodními podmínkami a dle Zadání aukce.

III.
Zadání Aukce 

3.1. Vymezení  Aukčního  bloku  a  Dříví,  jakož  i  další  podmínky  těžby  a  související 
informace,  jsou  uvedeny  v  Zadání  Aukce,  které  je  nedílnou  součástí  této  Smlouvy  jako 
Příloha  č.  1.  Bližší  obsah  Zadání  Aukce  a  význam některých  údajů  v  něm  jsou  popsány 
v Obchodních podmínkách. 
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IV.
Úplata 

4.1. Úplata byla stanovena na základě výsledku Aukce, Zadání aukce a je následující:
 

úplata bez DPH:     [BUDE DOPLNĚNO] Kč
DPH:         [BUDE DOPLNĚNO] Kč
úplata s DPH:      [BUDE DOPLNĚNO] Kč

V.
Termíny   

5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Zadáním Aukce na následujících termínech 
provedení níže uvedených činností:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do: [BUDE DOPLNĚNO]
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:   [BUDE DOPLNĚNO]

VI.
Závěrečná ujednání

6.1. Tato  Smlouva  se  řídí  Obchodními  podmínkami  státního  podniku  Lesy  České 
republiky, s.p. ke Smlouvám o poskytnutí výlučného práva vytěžit lesní porost a o převodu 
vlastnického práva k vytěženým stromům č. 2017/01, účinnými ke dni zveřejnění aukce, 
dostupnými  na  www.forestrade, které  jsou  zveřejněny  s touto  Smlouvou  a  nabídkou 
prodejních  jednotek  (v  této  Smlouvě  jen  jako  Obchodní  podmínky).  Nabyvatel 
prohlašuje, že se s Obchodními podmínkami před podpisem této Smlouvy řádně seznámil, 
zavazuje  se  jimi  řídit  a  je  srozuměn  s tím,  že  v případě  porušení  jakékoli  povinnosti 
zajišťované  smluvní  pokutou  ve  prospěch  Poskytovatele  (viz  čl.  10.  OP),  bude  povinen 
Poskytovateli takovou smluvní pokutu uhradit. Pokud by se lišilo ujednání v této Smlouvě, 
v Obchodních podmínkách a v Zadání Aukce, má přednost ujednání v Zadání Aukce, dále 
následují Obchodní podmínky.

6.2.  Vymezení  pojmů  užívaných  touto  Smlouvou,  které  nejsou  vymezeny  touto 
Smlouvou, je obsaženo v Obchodních podmínkách.

6.3. Tato  Smlouva  je  sepsána  ve  dvou  vyhotoveních,  z nichž  každá  smluvní  strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

6.4. Poskytovatel  podpisem  této  Smlouvy  potvrzuje  převzetí  řádně  vyplněné 
blankosměnky popsané v čl. 11. Obchodních podmínek od Nabyvatele. 

6.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Zadání Aukce 

V……..……….…….dne……………….                 V………………………..dne………………….

Poskytovatel: Nabyvatel:

____________________________ _______________________________         
Lesy České republiky, s.p.  [BUDE DOPLNĚNO]
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Originál  blankosměnky  popsané  v bodu  6.4.  Smlouvy  byl  Poskytovatelem  vrácen 
Nabyvateli

dne ………………………, což Nabyvatel potvrzuje svým podpisem:

________________________________
[BUDE DOPLNĚNO]
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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 

č. 2017/01, platné pro aukce vyhlášené od 16.11.2017 včetně

1 Předmět OP

Tyto  OP  upravují  práva  a  povinnosti  Poskytovatele  a  Nabyvatele  za  trvání  smluvního 
vztahu  založeného  Smlouvou  o  poskytnutí  výlučného  práva  vytěžit  lesní  porost  a 
o převodu vlastnického práva k vytěženým stromům 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  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 do výše 90% úplaty včetně DPH blíže popsaná v bodu 4.2. těchto OP.

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.

Hroubí  je 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.

LDS se rozumí lesní dopravní síť Poskytovatele.

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.

Obchodní podmínky – pro  účely  této  smlouvy  se  rozumí obchodní  podmínky  upravující 

smluvní  vztah  k uzavřeným  Kupním  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  smlouva  –  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 
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o převodu  vlastnického  práva  k vytěženým  stromům  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.

Vyhlašovatel  –  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

Výsledek aukce – 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 Kupní smlouvy, znění Obchodních podmínek a 
specifikaci nabídky, které je následně přílohou Kupní smlouvy.

Zadávacím listem se  rozumí dokument vystavovaný Poskytovatelem blíže specifikovaný 
v bodu 5.1. těchto OP, který mimo jiné upřesňuje podmínky těžby.

Zájemce – registrovaný subjekt s uzavřenou Registrační smlouvou

3 Zadání aukce

3.1 Zadání aukce obsahuje zejména:

· celkový počet stromů v Aukčním bloku,
· orientační  celkový  objem  Dříví  v m3  bez  kůry  určený  na  základě  lesnické 

metody popsané v Zadání aukce 
· orientačně  počty  stromů  a  objem  Dříví  v jednotlivých  tloušťkových  třídách 

po dřevinách, 
· 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

V terénu je Aukční blok označen dle bodu 5.1. těchto OP.

3.2 Z množstevních  údajů  uvedených  v  Zadání  Aukce  Poskytovatel  garantuje 
Nabyvateli  pouze  celkový  počet  stromů  v Aukčním  bloku,  a  to  s odchylkou 
v deklarovaném  počtu  stromů  do  +/-1%  z celkového  počtu  stromů 
v Aukčním  bloku.   Pokud  procentní  odchylka  dle  tohoto  bodu  nebude  činit  celé 
číslo,  provede  se  zaokrouhlení  na  nejbližší  celé  číslo  směrem  nahoru  tak,  aby 
procentní odchylka vždy vyjadřovala počet stromů na celé číslo. 

3.3 Ostatní množstevní údaje v Zadání aukce jsou pouze informativní. Případné 
odchylky množstevních  údajů  v  Zadání  aukce  od  skutečného  stavu,  vyjma  nižšího 
počtu  stromů  nad uvedenou  odchylku  v Aukčním  bloku,  nezakládají  nárok 
Nabyvatele  na  slevu  z úplaty  ani  na jinou  kompenzaci  ze  strany  Poskytovatele.  S 
výše  uvedenými  podmínkami  se  Nabyvatel  seznámil  a  podpisem  Smlouvy  s nimi 
souhlasí.

3.4 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, další podmínky dle Zadání aukce a dále za to, že 
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měl před svou účastí v Aukci možnost si uvedené prověřit, což učinil.

   

4 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 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 
v souladu s bodem 7.6. nebo 10.1 těchto OP. Dojde-li k posunutí termínu ukončení 
těžby a navazujících termínů dle 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.  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, až do výše 90% úplaty včetně DPH zaručující se banky, a to bez námitek 
a  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 
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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  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. 

 

5 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,  přibližování  a  odvozu  Dříví  po  dobu  trvání 
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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) 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 
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. 

5.6 Poskytovatel  je  v případě  pochybností  o  počtu  vytěžených  stromů,  oprávněn 
přistoupit  k počítání  pařezů  čerstvě  vytěžených  stromů.  Poskytovatel  je  povinen 
oznámit termín kontroly počtu vytěžených stromů Nabyvateli, který má právo se této 
kontroly účastnit. O výsledku kontroly bude sepsán zápis (kontrolní protokol), který 
bude stvrzen podpisem obou Smluvních stran. K provedení kontroly jsou si Smluvní 
strany  povinny  poskytnout  veškerou  nezbytnou  součinnost.  Pokud  se  Nabyvatel 
kontroly  nezúčastní  nebo  kontrolní  protokol  odmítne  podepsat,  kontrolní  protokol 
sepíše pouze Poskytovatel a jedno jeho vyhotovení zašle na vědomí Nabyvateli.

6 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 Nabyvatel  je 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 Zadáním 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 
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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  a  okolí,  na  své 
náklady  úpravu  Nabyvatelem  využitých  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.);

h) zajistit průtočnost meliorační sítě včetně příčného odvodnění a průjezdnost cest 
vždy do konce pracovní směny; 

i) dodržet těžební technologii stanovenou v Zadání aukce.

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.

6.6 NabyvateljepovinenčinnostidleSmlouvyprovádětzpůsobemnepoškozujícímLDSa 
za podmínek níže uvedených:

6.7 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. 

6.8 Na  žádost  Poskytovatele  dle  bodu  5.4.  nebo  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. 
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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. 

6.9 Nabyvatel  je  povinen  při  provádění  těžebních  činností  zvolit  takovou  technologii 
těžby,  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.  Zjistí-li 
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. 

6.10 Nabyvatel je povinen dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
předpisy o požární ochraně. 

6.11 Nabyvatel  je  dále  povinen  provádět  své  činnosti  tak,  aby  jakýmkoliv  způsobem 
nepoškozoval majetek, s nímž má Poskytovatel právo hospodařit, či majetek třetích 
osob.

6.12 V případě,  že  Nabyvatel  nebo  jeho  subdodavatel  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 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 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.

6.14 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.

7 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 Zadání aukce nebo 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. 
Sníží-li  se  počet  (případně  stav)  stromů  v   Aukčním  bloku  v okamžiku  předání  a 
převzetí Místa  těžby  dle  tohoto  bodu  nad odchylku  dle  bodu  3.2.  těchto OP  oproti 
Zadání  aukce,  je  Nabyvatel  oprávněn  požadovat,  aby  tato  skutečnost  byla  do 
Zadávacího  listu  zaznamenána,  a  to  za  účelem  možnosti  uplatnění  nároku 
Nabyvatele na slevu dle čl. 8. těchto OP.  

7.3 K předání  a  převzetí  Místa  těžby  vyzve  Nabyvatele  Poskytovatel,  a  to 
alespoň jeden kalendářní den předem. Pokud Nabyvatel odmítne Místo těžby převzít 
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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.  

7.4 Mezní termíny pro ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) a předání Místa těžby 
zpět Poskytovateli upravuje čl. V. Smlouvy.

7.5 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  Prodávající 
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. 

7.6 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 
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. 

7.7 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 
neuplynutých  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  těžby.  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.

7.8 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.

7.9 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.

7.10 Pro  vyloučení  pochybností  se  výslovně  uvádí,  jestliže  Nabyvatel  ve  lhůtě  dle  bodu 
5.1.  odst.  1.  Smlouvy,  případně  prodloužené  dle  bodu  7.6.  nebo  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 
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právo k dříví za dobu trvání Smlouvy. Výše úplaty se v tomto případě vypočte podle 
následujícího vzorce:

7.11 [(celkový počet stromů doposud vytěženého Aukčního bloku / celkový počet 
stromů dle Zadávacího listu) x úplata dle Smlouvy včetně DPH]

7.12 Tím není dotčeno právo Poskytovatele na zaplacení smluvní pokuty dle bodu 
10.2. písm. g) těchto OP.

7.13 Jestliže  Nabyvatel  ve  lhůtě  dle  bodu  5.1.  odst.  1.  Smlouvy,  případně 
prodloužené dle bodu 7.6. nebo 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 Aukčního bloku a nabýt vlastnické právo ke Dříví pouze 10% úplaty včetně 
DPH,  minimálně  však  10.000,-Kč  plus  DPH.  Stejně  bude  postupováno,  pokud 
Nabyvatel  písemně  sdělí  Poskytovateli  kdykoli  před  uplynutím  lhůty  dle  předchozí 
věty, že těžbu Nabyvatel vůbec nezahájí či neprovede. 

7.14 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.

8 Sleva

8.1 Změní-li  se  počet  (případně  stav)  stromů  v Aukčním  bloku  v okamžiku  předání  a 
převzetí  Aukčního  bloku  dle  bodu  7.2.   těchto  OP  oproti  Zadání  aukce,  uvedená 
změna  bude  přesahovat  sjednanou  odchylku  dle  bodu  3.2.  těchto  OP  a  tato 
skutečnost bude zaznamenána v Zadávacím listu, je Nabyvatel oprávněn požadovat 
po Poskytovateli slevu z úplaty. Změnou ve stavu stromů dle předchozí věty se pro 
účely těchto OP považuje případ, kdy strom bude v důsledku působení přírodních sil 
vyvrácen, případně kmen přelomen.

8.2 Výše slevy bude vypočtena podle následujícího vzorce:

8.3 V případě změněného počtu:

8.4 (úplata  včetně  DPH  /  počet  stromů  v Aukčním  bloku  dle  Zadání  aukce)  x 
počet stromů chybějících v Aukčním bloku při  předání a převzetí Místa  těžby oproti 
Zadání aukce 

8.5 V případě změněného stavu:

8.6 (úplata  včetně  DPH  /  počet  stromů  v Aukčním  bloku  dle  Zadání  aukce)  x 
počet stromů v Aukčním bloku, u nichž došlo ke změně do předání a převzetí Místa 
těžby oproti Zadání aukce x 0,1  

8.7 Nárok na slevu je Nabyvatel povinen uplatnit písemně u Poskytovatele do 5 dnů ode 
dne převzetí Místa těžby, jinak nárok zanikne. 

8.8 Částku  připadající  na  slevu  je  Poskytovatel  povinen  uhradit  Nabyvateli  do  15  dnů 
od předání  a  převzetí  Místa  těžby  Poskytovatelem  dle  bodu  7.8.  těchto  OP  nebo 
do 15 dnů  ode  dne  zániku  této  Smlouvy  odstoupením.  Proti  nároku  na  slevu  je 
Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst veškeré své nároky vůči Nabyvateli. 
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9 Přechod nebezpečí škody na Aukčním bloku, přechod vlastnictví ke Dříví

9.1 Nebezpečí škody na Aukčním bloku přechází na Nabyvatele okamžikem předání Místa 
těžby Nabyvateli dle bodu 7.2. těchto OP. Od tohoto okamžiku jde k tíži Nabyvatele 
jakákoli změna v počtu či stavu stromů v Aukčním bloku, vyjma případů, kdy dojde 
ke  změně  o  více   jak  40 %  z celkového  počtu  všech  stromů  Aukčním  bloku 
uvedených  v  Zadání  aukce  v důsledku  působení  následujících  zásahů  vyšší  moci: 
vichřice, požár nebo jiné živelné události. V případě zásahu vyšší moci dle předchozí 
věty tato Smlouva zaniká a Smluvní strany se vypořádají způsobem dle bodu 12.6. 
těchto OP.  

9.2 Na  Nabyvatele  přechází  vlastnické  právo  ke Dříví  postupně  vytěžením  jednotlivých 
stromů v Aukčním bloku, tedy úplným oddělením kmene stromu od pozemku. Pokud 
byl  strom  v Aukčním  bloku  oddělen  od  pozemku  působením  přírodních  sil  kdykoli 
před  předáním  a  převzetím  Místa  těžby  Nabyvatelem  dle  bodu  7.2.  těchto  OP, 
Nabyvatel k němu nabývá vlastnického právo předáním a převzetím Místa těžby dle 
bodu  7.2.  těchto  OP.  Pokud  bude  strom  v Aukčním  bloku  oddělen  od  pozemku 
působením přírodních sil kdykoli od předání a převzetí Aukčního bloku Nabyvatelem 
dle bodu 7.2. těchto OP do skončení práva těžby Nabyvatele dle Smlouvy, Nabyvatel 
k němu nabývá vlastnického právo okamžikem jeho oddělení od pozemku.

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 dle čl. IV. Smlouvy, 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 dle  čl.  IV. Smlouvy, 
nejméně  však  3.000Kč.  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 poškodí, ve výši 300,-Kč za každý včas neošetřený 
kořenový náběh či kmen stojícího stromu stojícího mimo Aukční blok,

c) za  provedení  neoprávněné  těžby  (včetně  situace,  kdy  bude  těžba  bude 
prováděna po uplynutí termínu dle bodu 5.1. odst. 1 Smlouvy) ve výši 10.000,- 
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, 

e) za každý  jednotlivý vývrat, nestabilní, nepříznivě nakloněný či zavěšený strom 
ohrožující zdraví  či majetek,   který nebyl  odstraněn do konce pracovní  směny 
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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  Poskytovateli  Nabyvatelem  v plné  výši  nejpozději  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  nesplnění  povinnosti  dle  6.4  písm.  b),  pokud  byla  těžba  zahájena, 
bude smluvní pokuta vypočtena dle následujícího vzorce, nejméně však ve výši 
500Kč za každý nevytěžený strom Akčního bloku:

10.3 (úplata  včetně  DPH  /  počet  stromů  v Aukčním  bloku  dle  Zadání 
aukce) x počet nevytěžených stromů Aukčního bloku x 1,1

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

i) 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 povýrobních úprav dle bodu 6.4 písm. 
f) těchto OP či úklidu veřejné komunikace dle bodu 6.4. písm. g) těchto OP ve 
výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení, 

j) 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,

k) za  nedodržení  stanovené  technologie  úklidu  těžebních  zbytků  dle  Smlouvy 
ve výši 5.000,-Kč,

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

m) za  porušení  povinností  dle  bodu  6.4  písm.  h)  těchto  OP  ve  výši  1.000,-Kč           
za každý kalendářní den prodlení,

n) za  porušení  povinností  dle  bodu  6.6  těchto  OP  ve  výši  10.000,-Kč  za  každé 
jednotlivé porušení,

o) za porušení povinností dle bodu 6.8. těchto OP ve výši 5.000,-Kč.

10.4 Poskytovatel  se  zavazuje  Nabyvateli  zaplatit  smluvní  pokutu  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,

10.5 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). 
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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  vůči 
Nabyvateli plynoucích nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. 

11.5 Poskytovatel je oprávněn vyplnit údaj splatnosti a směnečnou sumu takto:

11.6 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,

11.7 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.

11.8 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  na  její  vyplnění  dle  tohoto  článku  právo,  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.

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. 
těchto OP nebo 90 % úplaty včetně DPH 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  přes  výzvu  Poskytovatele  neodstraní  závadný  stav  nebo 
neukončí neoprávněnou činnost. 

Nabídkový katalog - prodej stojících stromů a dříví Stránka 84/86

www.forestrade.cz



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 pět pracovních dní.

12.3 Smluvní  strana  je  vedle  případů  výše  uvedených  oprávněna  odstoupit  od  této 
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 Nabyvatel 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), ponechá si Nabyvatel Dříví, 
ke kterému do okamžiku zániku této Smlouvy odstoupením nabyl vlastnické právo a 
Poskytovatel má nárok na  zaplacení úplaty  za poskytnutí  práva vytěžit Aukční  blok 
za dobu trvání Smlouvy vypočtené dle následujícího vzorce:

12.7 [(celkový počet stromů doposud vytěženého Aukčního bloku / celkový počet 
stromů dle Zadávacího listu) x úplata dle Smlouvy včetně DPH] 

12.8 V případě  zániku  Smlouvy  odstoupením  z jakéhokoli  důvodu  poté,  co  bude  Aukční 
blok  již  zcela  vytěžen,  si  Poskytovatel  ponechá  úplatu  včetně  DPH  a  Nabyvatel  si 
ponechá  Dříví,  ke kterému  do  okamžiku  zániku  této  Smlouvy  odstoupením  nabyl 
vlastnické právo. 

12.9 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.

12.10 Odstoupením  od  Smlouvy  není  dotčena  platnost  ani  účinnost  ustanovení 
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o smluvních  pokutách,  ustanovení  nezbytných  k výpočtu  smluvních  pokut  a  další 
ustanovení, která podle svého obsahu mají přetrvat  i  po zániku Smlouvy,  zejména 
tento článek, čl. 10. a 11. těchto OP.

13 Závěrečná ustanovení

13.1 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.

13.2 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  či 
výzvy ke kontrolnímu dni dle bodu 5.6.  těchto OP,  je odchylně od výše uvedeného 
stanoveno,  že  jejich  doručování  může  proběhnout  též  prostřednictvím  faxu  či
e-mailu uvedených v záhlaví Smlouvy.  

13.3 Smluvní  strany  jsou  povinny  veškeré  spory  ze  Smlouvy  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,  kterými  jsou,  dle 
dohody Smluvních stran, české soudy příslušné dle sídla Poskytovatele. 

13.4 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.

13.5 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky.

13.6 Právní vztahy 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., občanského zákoníku. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o 
mezinárodní  koupi  zboží,  pokud  by  se  jinak  vzhledem  k povaze  Smluvních  stran 
aplikovala, je vyloučena.

13.7 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 16.11.2017 

_____________________
Ing. Radovan Srba
Lesy České republiky, s.p.
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