Olešnický potok, ř. km 0,250 – 0,550 – BP

SMLOUVA O DÍLO
č. …………….
Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generálním ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí
Správy toků – oblast povodí Ohře
ve věcech technických jedná: Ing. Ivana Kučerová, vedoucí Správy toků
tel.: +420 725 184 507, e-mail: ivana.kucerova@lesycr.cz
Ing. David Niče, správce toků
tel.: +420 724 523 264, e-mail: david.nice@lesycr.cz
Ing. Michal Rousek, referent pro provozní činnosti – TDS
tel.: +420 725 257 418, e-mail: michal.rousek@lesycr.cz
č. telefonu: +420 956 956 111, e-mail: ost56@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: ……………………………………………………………………………….
statutární orgán: ……………………………………………………………………
zastoupený: ……………………………………….………………………………..
ve věcech technických jedná: ……………………..……………………………….
č. telefonu: ………………………………… e-mail: ……………………………….
bankovní spojení:……………………………………………………………………
číslo účtu: ………………………………………………………………………….
(dále jen „zhotovitel“)
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:*
……………………. (jméno)…………………………….………….. (příjmení),
IČO ………………………..…….,
DIČ……………………………….*
sídlo: ……………………………………………………………………..……….
bankovní spojení…………………….…….., č. účtu…………….………………
ve věcech technický jedná: ………………………….……………………………
Jsem* Nejsem* plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)
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Olešnický potok, ř. km 0,250 – 0,550 – BP
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tuto

smlouvu o dílo:
1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Olešnický potok, ř. km 0,250 – 0,550 – BP“, evidenční číslo zakázky
956/2017/023 a to dle projektu BP Olešnický potok, ř. km 0,250 – 0,550 – BP vypracovaného
Ing. Davidem Niče, který je přílohou č 1 této smlouvy (dále jen „Projekt BP“) a za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné
zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
jedno vyhotovení Projektu BP.
3. Popis díla:
Odstranění havarijního stavu břehového porotu po bouři Herwart – pokácení 14 ks stromů a u 49
ks stromů odstranění zlomů a provedení bezpečnostního ořezu koruny.
vodní tok: Olešnický potok
IDVT: 10232670
Č. h. p.: 1-14-02-0060-0-00
k. ú.: Velké Březno
ř. km nebo jiné určení místa plnění: 0,250 – 0,550
Rozsah díla (prací) je dán položkově zpracovanou cenovou nabídkou zhotovitele – rozpočtem,
který je přílohou č. 2 této smlouvy.
4.

Zhotovitel se dále zavazuje odkoupit od objednatele dřevní hmotu, k níž náleží objednateli právo
hospodařit, vytěženou v průběhu provádění díla, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou
stanovených.
2. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ

1.

Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí pracoviště alespoň 10 dnů před
předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede
termín převzetí pracoviště.

2.

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 02.01.2018

3.

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno nejpozději dne 28.02.2018. Tato
lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle
odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část)
je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu,
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady,
popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku se nepoužije.
O předání a převzetí pracoviště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí
pracoviště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené pracoviště převzít,
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objednatel učiní o předání pracoviště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že
pracoviště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1.
4.

O předání a převzetí dokončeného díla bude proveden písemný protokol (zápis), datovaný a
podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele (dále jen „Protokol“).

5.

Pokud zhotovitel dokončí dílo 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.
3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Za řádné provedení díla dle 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 073 - Těžba:
Cena bez DPH

……………………. Kč

VON
Cena bez DPH

……………………. Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této
smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech
práv a plnění dle této smlouvy.
2.

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu, řádně vystaveného
zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, doručeného objednateli ve třech
vyhotoveních na adresu LČR s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1,
415 01 Teplice; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených
prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a Protokol
dle čl. 2. odst. 5 této smlouvy.

3.

Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených
v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou
v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

4.

Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

5.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
– jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této
smlouvy anebo
– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

6.

V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
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a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v
rozpočtu obsaženy,
b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných
prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
c) není–li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.
Vícepráce mohou být prováděny pouze na základě dodatku této smlouvy, uzavřeného
smluvními stranami postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy, zejména
zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
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.
4. DALŠÍ INFORMACE

1.

Na zadaném pracovišti se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

Příjezd pro techniku je omezen pouze na vjezd a výjezd, tzn. že do dokončení prací
nebude technika vyjíždět z místa zásahu – důvodem jsou podmáčené zemědělské
pozemky na obou březích.
2.

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

150
155
158
+420 724 523 264

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 prováděním díla dle 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,
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f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního

g)
h)

i)
j)
k)

a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných
prací,
používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných
produktů při práci a manipulaci s nimi,
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,
škody, které způsobí zhotovitel nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě
plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
ošetření těžbou nebo soustřeďováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů proti
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,
likvidaci zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních tocích způsobem
dohodnutým s objednatelem.

3.

Při provádění díla mohou být použity pouze úředně schválené chemické či jiné přípravky. Při
manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu s příslušnými obecně
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a
změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře,
vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin,
v účinných zněních. Zhotovitel vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s účinnými
právními předpisy objednateli. Veškerá aplikace a nakládání s přípravky bude prováděno
v souladu s platným návodem k použití a platnými bezpečnostními pokyny výrobce (dovozce).

4.

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.

5.

Zhotovitel provede před zahájením kácení dřevin jejich kontrolu. Je možné kácet pouze
objednatelem určené - označené dřeviny, které jsou uvedeny v oznámení objednatele (povolení
vydaném příslušným orgánem) ke kácení dřevin. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah
provedeného kácení.

6.

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

7.

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 nahradit. Po dokončení díla zhotovitel zajistí sepsání protokolu o převzetí pozemků
dotčených prováděním prací a jejich uvedení do původního stavu s jejich vlastníky nebo nájemci.
Protokoly o převzetí pozemků budou předány objednateli nejpozději do termínu předání a
převzetí díla.

8.

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

9.

Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích a
nadzemních a podzemních vedeních, způsobených v souvislosti s prováděním prací.
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6. ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že
požaduje odstranění vady. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího
oznámení objednatelem, není-li dále stanoveno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na
slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
2. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 1, je objednatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady
zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za
vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje,
jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době
jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě
splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti
počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
7. 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.
8. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
1.

Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu
ve výši 0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den
prodlení.

2.

V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení dle této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 250 Kč za poškození každého kmene či
kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. 5. odst. 2, písm. j) této smlouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 1000 Kč (slovy tisíc korun českých)
za každý neošetřený kořenový náběh či kmen.

3.

V případě porušení čl. 5. odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu výši 5000 Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý pokácený strom nad rámec
oznámeného (povoleného) kácení dřevin.

4.

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.
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9. 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 obecně závazných právních předpisů.
4. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch,

které budou ovlivněny činností související s prováděním díla.
10. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smlouva

nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného
zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského

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

bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna dle § 219 zákona o zadávání

veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Smluvní stran prohlašují, že předem souhlasí s možným
zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se

smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy

jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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LČR (popř. nutno označit LČR dle smlouvy, např. jako objednatel, Lesy ČR, kupující apod.) za
tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech
příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují
postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za
účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která
je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V ………..…… dne ……………..

V Teplicích dne ……………..

…………………………………….
za zhotovitele

……………………………………………
Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

Přílohy: rozpočet
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