SMLOUVA O DÍLO
č. 119-Ně-01/13
Lesy České republiky, s.p.
sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
jednající Ing. Michal Gaube, ekonomický ředitel,
zastoupený Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, na
základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009
ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků
Ing. Ladislav Němec, správce toků
č. telefonu: 956 953 111 e-mail: ost53@lesycr.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)
a
Právnická osoba*

(obchodní jméno)…………………..
IČO: …………………………………………….
DIČ: ……………………………………………
zapsán v obchodním rejstříku u …………………………………………
sídlo: ……………………………………….
jednající: ………………………………………………..
ve věcech technických jedná: ……………………………………….
č. telefonu: ………………………………… e-mail: ……………………………….
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:*
……………………. (jméno)………………….. (příjmení),
trvale bytem ……………………………………..
podnikatel s místem podnikání ………………………………………,*
IČO …………………………., DIČ……………………………….*
č. telefonu: ………………………………… e-mail: ……………………………….
bankovní spojení………………………….., č. účtu……………………………
autorizovaný stavbyvedoucí* …………………………………………
Jsem* Nejsem* plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Vlčí potok, ř.km 0,000-0,490“, evidenční číslo zakázky 953/2012/006., a to
dle dokumentace údržbových prací vypracované Ing. Ladislavem Němcem a za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením,
správními akty a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
jedno vyhotovení dokumentace údržbových prací.
3. Popis díla:
Výsadba břehového porostu Vlčího potoka, jako kompenzační opatření za provedené kácení.
Pro výsadbu dřevin jsou navrženy tyto druhy - jilm horský 23 ks, jasan ztepilý 23 ks, javor mleč 20 ks,
javor klen 19 ks, olše lepkavá 18 ks, celkem 103 ks.
Výsadba jednotlivých druhů bude prováděna skupinově. Použity budou stromky výšky 1,5 m až 2,0 m,
prostokořené. Zajištěny budou jedním kůlem Ø6cm dl.2 m a chráněny lesním pletivem v.1,5m. Jamky
budou Ø 0,40 m a hl. 0,60 m. Základní rozpon mezi stromky je 3,0 m. Může se však podle místních
podmínek měnit.
Výsadba břehových porostů je doplněna výsadkou keřových rostlin. Navrženy jsou tyto keře - ptačí zob
obecný 12 ks, svída krvavá – 13 ks a kalina obecná 12 ks. Jamky budou Ø 0,25 m a hl. 0,25 m. Celkem
bude vysázeno 37 ks keřů v celkovém množství 103 ks dřevin a 37 ks keřů
vodní tok: Vlčí potok
IDVT: 10184014
Č. h. p.: 2-04-07-022/09
k. ú.:
Kryštofovo Údolí
ř. km nebo jiné určení místa plnění: 0,000-0,490
Zhotovitel se zavazuje provést práce a dodávky dle dokumentace údržbových prací a zadávacího
podkladu, které jsou součástí přílohy této smlouvy, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, za
podmínek stanovených touto smlouvou. Rozsah prací je dán položkově zpracovanou cenovou
nabídkou zhotovitele – rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.
2. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ
1.

Práce budou zahájeny po předání pracoviště, nejpozději však 15.4.2013 O předání a převzetí
pracoviště bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými
jednat za objednatele a zhotovitele. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště v předem
domluveném termínu, nejpozději však 15.4.2013 Dílo bude řádně dokončeno nejpozději do
15.5.2013. O předání a převzetí zhotoveného díla bude proveden písemný protokol (zápis),
datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.

2.

Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo dle této smlouvy
dokončeno.
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3. CENA ZA DÍLO
1.

Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši ……………….
Kč bez DPH, slovy ……………………………………………………………………. bez DPH.
DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Cena za dílo činí:
Výkon 071- Výsadba:
Cena bez DPH

,- Kč

DPH 21%

,- Kč

CELKEM

,- Kč

2.

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být
pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

3.

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena jednorázově po řádném dokončení díla zhotovitelem a
jeho převzetí objednatelem, a to na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeného objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p.,
Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106, 501 68; k daňovému dokladu (faktuře) musí
být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený
oprávněným zástupcem objednatele.

4.

Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

5.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez
proplacení doporučeným dopisem na doručenku, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným
požadavkům, zejména pak:
– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
– nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,
– byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu s Projektem BP, příslušnými právními předpisy
nebo správními akty, popř. požadavky nebo pokyny objednatele, nebo
– jsou-li fakturovány vícepráce nebo odchylky, jež nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou ceny.

6.

V případě nutnosti provedení víceprací se k jejich ocenění použije nabídkový položkový rozpočet
zhotovitele a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za vícepráce
bude použito:
a) smluvních jednotkových cen z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je uveden
v příloze č. 1 této smlouvy, jsou-li tyto ceny práce v položkovém rozpočtu obsaženy,
b) nejsou-li v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena:
1. Je-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle nabídkového rozpočtu
zhotovitele / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) =
jednotková cena nové položky.
2. Není-li v nabídkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena díla dle nabídkového rozpočtu zhotovitele /
ceníková cena díla z rozpočtu zadavatele pro zadávací řízení) = jednotková cena nové položky.
c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena na základě kalkulace
zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny a odsouhlasené objednatelem.
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7.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
a) postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
b) zřizovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
c) provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.

8.

Ve faktuře bude každý jednotlivý výkon dle rozpočtu uveden samostatně.
4. DALŠÍ INFORMACE

1.

Na zadaném pracovišti se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:
nejsou

2.

V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
– Hasiče
telefonní číslo
– lékařskou záchrannou službu
– policie
– správce toků

150
155
158
724 523 265

5. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1.

Zhotovitel zajistí při provádění prací u sebe a u svých spolupracovníků dodržování obecně
závazných právních předpisů, zejména bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany,
ochrany životního prostředí.

2.

Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu této smlouvy zhotovitel odpovídá u sebe,
případně u svých spolupracovníků a nese náklady za činnosti s touto odpovědností spojené,
zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů
nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a
elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných
produktů při práci a manipulaci s nimi,
h) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo dalších
osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných
pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či
závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných předpisů a příslušných
rozhodnutí,
i) škody, které způsobí zhotovitel nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě
plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.

3.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky,
měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice),
výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

4.

Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo
k vysychání kořenového systému nebo zapaření sadebního materiálu.
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5.

Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele odstranit nedostatky na pracovišti a díle
během realizace díla.

6.

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 5 dnů od
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady bezodkladně odstranit v co nejkratší době.
Termín odstranění vad se dohodne písemně.

7.

Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích, včetně
provizorního dopravního značení souvisejícího s prováděním díla.

8.

Zhotovitel je oprávněn užívat pozemků pouze v mezích oprávnění správce toku dle příslušných
právních předpisů, popř. na základě souhlasu jejich vlastníků; způsobí-li na nich škody, je
povinen je uhradit. Po dokončení díla zhotovitel zajistí sepsání protokolu o převzetí pozemků
dotčených prováděním prací a jejich uvedení do původního stavu s jejich vlastníky, případně
s jejich nájemci. Protokoly o převzetí pozemků budou předány objednateli nejpozději do termínu
předání a převzetí díla.

9.

Zhotovitel nese riziko škod, včetně živelných, vzniklých na sadebním materiálu od okamžiku
převzetí pracoviště do okamžiku předání řádně zhotoveného díla.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích a
nadzemních a podzemních vedeních, způsobených v souvislosti s prováděním prací.
6. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE
1. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru.
2. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dokončené dílo bez zjevných vad nejpozději do 15

dnů po doručení oznámení o dokončení díla.
7. ZAJIŠTĚNÍ LHŮT, SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY, ODPOVĚDNOST ZA
VADY
1. V případě nedodržení lhůty řádného dokončení díla dle čl. 3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Objednatel je oprávněn započíst
pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti jakékoliv pohledávce zhotovitele. Objednatel na
smluvní pokutu vystaví samostatnou fakturu s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení
zhotoviteli.
2. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle této smlouvy si smluvní strany sjednaly

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě škod vzniklých na cizím majetku, které způsobí zhotovitel nebo osoba, kterou zhotovitel

pověří k plnění předmětu smlouvy, budou škody zhotovitelem odstraněny nebo uhrazeny.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené výsadby v délce 1 roku. Úhyn provedených

výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na
výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní
výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším
termínu vhodném pro výsadby stanoveném objednatelem. Neprovede-li zhotovitel náhradní
výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem stanoveném, je objednatel oprávněn provést
výsadbu sám na náklady zhotovitele.
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8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Objednatel se zavazuje k potřebné součinnosti při provádění díla.
2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku na pracovišti.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,

požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy.
4. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch,

které budou ovlivněny činností související s uskutečňováním díla.
9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního

zákoníku.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a

bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle §147a odst. 1 zákona

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V …………… dne ……………..

V ……………dne ……………..

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Tomáš Sajdl
Lesy České republiky, s.p.,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Labe
Přílohy: položkový rozpočet
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