SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „Smlouva' )

Smluvní strany
1. Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
se sídlem:
zastoupený:
Ing. DanielemSzórádem,Ph.D., generálním ředitelem
IČO:
42196451
DIČ:
CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII,
vložka 540
(dále jen „Objednatel" nebo „Lesy ČR“)

a

2. MPK net s.r.o.
se sídlem:
náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zastoupená:
Pavel Kupec, na základě plné moci
IČ(D:
02488701
DIČ:
v době uzavření Smlouvy není plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka
220008
(dále jen „Zhotovitel ")
(dále společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Preambule, účel Smlouvy
(1)

Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického
nákupního systému s názvem „Asanace lesních pozemků kontaminovaných
pyrotechnickým materiálem - lokalita Boří les", jehož zavedení v otevřeném řízení bylo
oznámeno uveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 510530, nově
Z2016-003549 (dále jen „DNS").

(2)

Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS
zahájeného v souladu s § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") odesláním výzvy k podání
nabídek č. 4, evidenční číslo veřejné zakázky 099/2017/177.
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ČI. 1
Předmět Smlouvy
(1)

Předmětem této Smlouvy je na straně jedné závazek Zhotovitele sjednaným
způsobem, ve smluveném rozsahu, místě a době, na svůj náklad a nebezpečí provést
pro Objednatele kompletní celoplošný pyrotechnický průzkum na níže stanoveném
území (ČI. 3 odst. (4) této Smlouvy) v oblasti lokality „Boří les“ a to v souladu se
zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZOZ“ nebo „zákon o zbraních ').

(2)

Předmětem této Smlouvy je na straně druhé závazek Objednatele poskytnout
Zhotoviteli nezbytnou součinnost a dále řádně poskytnuté plnění dle této Smlouvy od
Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené plnění dohodnutou cenu
ve výši a způsobem dle ČI. 4 a ČI. 5 této Smlouvy.

ČI. 2
Specifikace předmětu plnění
(1)

Zhotovitel se zavazuje provést celoplošný pyrotechnický průzkum dle ZOZ včetně
činností nezbytných či souvisejících s tímto pyrotechnickým průzkumem (dále také
společně jen „pyrotechnický průzkum " nebo „dílo ") a to zejména:
•

před vlastním zahájením pyrotechnického průzkumu vypracovat „Technologický
postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami"
v souladu s ustanovením § 70m odst. 3 písm. a) ZOZ a předat jej útvaru Policie
České republiky (dále jen „Policie ČR“) ke schválení a současně v kopii na vědomí
Objednateli a Hasičskému záchrannému sboru (dále jen ,,HZS“);

•

provádět celoplošný pyrotechnický průzkum v souladu s požadavky Objednatele
uvedenými v odst. (2) tohoto článku Smlouvy;

•

označit a zajistit místo/a nálezu munice, střeliva nebo výbušniny před nepovolanými
osobami v souladu s ustanoveními § 70h odst. 4 písm. b) a c) ZOZ;

•

upozornit osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo
v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění
nebezpečného prostoru v souladu s ustanovením § 70h odst. 4 písm. d) ZOZ;

•

neprodleně ohlásit nález munice, střeliva nebo výbušniny útvaru Policie ČR v souladu
s ustanovením § 70h odst. 4 písm. e) a v souladu s § 70m odst. 3 písm. b) ZOZ,
jakož i vést veškerou komunikaci ohledně nálezu s pyrotechnikem Policie ČR;

•

dodržovat veškeré podmínky pro zacházení s municí, střelivem nebo výbušninou
v souladu s ustanovením § 70h odst. 4 písm. f) ZOZ;

•

učinit nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku při nálezu munice,
střeliva nebo výbušniny v souladu s ustanovením § 70m odst. 3 písm. f) ZOZ a to i za
případné součinnosti Policie ČR (případně městské policie) a zabezpečit nalezenou
munici, střelivo či výbušninu před zneužitím, ztrátou nebo odcizením v souladu
s ustanovením § 70h odst. 4 písm. g) ZOZ;

•

bez zbytečného odkladu zapisovat nálezy munice, střeliva nebo výbušniny do
evidenční knihy o nálezech munice, střeliva a výbušnin (dále jen „kniha nálezů")
v souladu s ustanovením § 70h odst. 4 písm. h) ZOZ;
Strana 2 (celkem 13)

•

pro potřeby Objednatele vypracovat průběžnou zprávu o provedeném
pyrotechnickém průzkumu předané plochy v souladu s § 70m odst. 3 písm. g), věta
za středníkem ZOZ a předat ji Objednateli - průběžná zpráva o pyrotechnickém
průzkumu bude podkladem pro fakturaci (viz ČI. 5 této Smlouvy);

•

bez zbytečného odkladu po provedení pyrotechnického průzkumu celého území
zpracovat o jeho výsledku v souladu s ustanovením § 70m odst. 3 písm. g) ZOZ
závěrečnou zprávu a předložit ji příslušnému útvaru Policie ČR a současně v kopii
Objednateli;

•

dodržovat povinnosti vyplývající Zhotoviteli ze ZOZ;

•

v případě bezprostředního ohrožení života a zdraví nebo majetku nalezenou municí,
střelivem nebo výbušninou vyzvat v souladu s ustanovením § 70h odst. 4 písm. a)
ZOZ k zastavení zemních prací a k zastavení provádění lesnických činností v okolí
nálezu;

•

postupovat a řídit se ustanovením ZOZ a dalšími obecně závaznými právními
předpisy vztahujícími se k realizaci pyrotechnického průzkumu dle této Smlouvy.

Nalezenou municí se pro účely této Smlouvy rozumí munice uvedená v příloze č. 2 bodu 6.
ZOZ.
(2)

Objednatel stanovil tyto základní požadavky na provedení pyrotechnického průzkumu
Zhotovitelem:
Detekční hloubka:
Objednatel požaduje provedení pyrotechnického průzkumu do hloubky 50 cm s tím,
že veškeré nalezené střelivo a nalezená munice do ráže 20 mm včetně (např.
středorážová munice dle přílohy č. 2 bodu 1. písm. a) ZOZ) bude odstraněna až do
hloubky 25 cm od půdního povrchu a veškerá ostatní nalezená munice od ráže 20
mm bude odstraněna až do hloubky 50 cm od půdního povrchu. Odstraněny budou
též veškeré při pyrotechnickém průzkumu nalezené výbušniny a fragmenty munice
s trhavinou.
Organizace prací:
A) předání ploch k pyrotechnickému průzkumu
•

hranice jednotlivých ploch (částí pozemků) určených k provedení pyrotechnického
průzkumu (vždy se bude jednat o části pozemků specifikovaných v ČI. 3 této
Smlouvy) vyznačí Objednatel v terénu barvou na stromy. Vyznačené plochy předá
Objednatel na základě předávacího protokolu (dále jen „Zadávací lisť) Zhotoviteli
k provedení pyrotechnického průzkumu. Pořadí a rozsah ploch jakož i termín předání
jednotlivých ploch Zhotoviteli bude stanoven dohodou smluvních stran. Pokud do 10
pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy nedojde k dohodě smluvních stran ohledně
pořadí, rozsahu a termínu předání ploch k provedení pyrotechnickému průzkumu,
platí, že pořadí a rozsah ploch a termín předání ploch stanoví Objednatel tak, aby
k předání poslední plochy došlo nejpozději 6 měsíců před termínem řádného
provedení díla dle ČI. 3 této Smlouvy.

•

první plocha k provedení pyrotechnického průzkumu bude Objednatelem Zhotoviteli
řádně předána nej později do 15 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy.

•

výměra plochy uvedená Objednatelem v Zadávacím listu bude podkladem pro
stanovení dílčí ceny díla.
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B) příprava předaných ploch k provedení pyrotechnického průzkumu
•

přípravu ploch k provedení pyrotechnického průzkumu, tedy vyžnutí nebo výřez a
odstranění keřů a buřeně (dále jen „podrosť) z předané plochy zajistí Objednatel na
vlastní náklady.

•

příprava plochy bude Objednatelem zajišťována na základě jednotlivých požadavků
k odstranění podrostu učiněných písemně Zhotovitelem a to s respektováním
následujících podmínek:
podrost bude na předané ploše odstraňován v pruzích o šířce 2 až 3 m
v závislosti na hustotě (objemu hmoty) podrostu, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak;
organizace prací musí respektovat požadavek na zajištění bezpečnosti
osob Objednatele, které provádějí přípravu terénu. Tedy lokalita, na které
probíhá příprava terénu, musí být dostatečně vzdálena od lokality
s probíhajícím pyrotechnickým průzkumem;
plocha (část pruhu), kterou je Objednatel schopen připravit k provedení
pyrotechnického průzkumu činí max. 0,15 ha za 1 pracovní den;
pruhy s podrostem k odstranění vyznačí
pyrotechnického průzkumu Zhotovitel.

na

ploše

k provedení

•

Objednatel se zavazuje, že veškerý podrost bude odstraněn na výšku max. 10 cm
nad půdní povrch.

•

Požadavek na odstranění podrostu musí být Objednateli doručen v dostatečném
předstihu (alespoň 3 pracovní dny před předpokládaným zahájením pyrotechnického
průzkumu na předané ploše), pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

•

požadavek k odstranění podrostu lze učinit emailem nebo telefonicky s následným
e-mailovým potvrzením na kontaktní osobu dle ČI. 9 této Smlouvy.

•

Hmota odstraněného podrostu zůstává majetkem Objednatele.

•

V případě, že z důvodů na straně Zhotovitele dojde k opětovnému „zabuřenění"
plochy, které znemožňuje pyrotechnický průzkum, odstraní Zhotovitel nově vzniklý
podrost - připraví plochu k pyrotechnickému průzkumu na své vlastní náklady.

C) Provádění pyrotechnického průzkumu
•

Zhotovitel provede pyrotechnický průzkum s přesahem nejméně 0,5 m přes hranice
vyznačené plochy.

•

Pyrotechnický průzkumu bude zahrnovat taktéž případné vodní plochy nalézající se
na ploše předané Objednatelem Zhotoviteli na základě Zadávacího listu.

•

Pyrotechnický průzkum nebude zahrnovat vnitřní prostory zděných a betonových
objektů (řopíky, bunkry, nádrže a studny).

•

V případě detekce pod povrchové stavby provede Zhotovitel pyrotechnický průzkum
nad touto stavbou, a to do stanovené detekční hloubky viz výše v tomto odstavci
Smlouvy (případně po hranu objektu, pokud se objekt nachází v hloubce menší než
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detekční). Zhotovitel zakreslí přibližnou polohu podpovrchového objektu do mapy,
která bude součástí průběžné zprávy o pyrotechnickém průzkumu (dále jen
„průběžná zpráva1).
•

Zhotovitel je povinen odstranit veškeré inertní nálezy (kovové předměty nalezené na
povrchu a pod povrchem) o velikosti nad 20 mm. Místo shromáždění těchto inertních
nálezů stanoví Objednatel.

•

Zhotovitel zajistí následné urovnání/ úpravu terénu po provedení výkopových prací.

D) Převzetí ploch Objednatelem po provedeném pyrotechnickém průzkumu
•

Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí plochy, na níž byl proveden pyrotechnický
průzkum (dále též jen „asanovaná plocha11). Výzva k převzetí asanované plochy
musí být Objednateli doručena nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným
termínem předání této plochy Objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

•

Součástí výzvy k převzetí asanované plochy musí být průběžná zpráva o provedení
pyrotechnického průzkumu, která bude obsahovat kromě jiného též označení nálezů
v mapě o měřítku 1:1000 popsané v souladu s legendou, která je přílohou č. 2 této
Smlouvy, a podrobnou skladbu munice (zejména počet, ráži a druh) s rozdělením dle
seznamu nalezené munice, který je přílohou č. 3 této Smlouvy. Tento seznam
nalezené munice respektuje členění nálezů dle Policie ČR a dle Objednatele.
Předáním průběžné zprávy je zahájen proces akceptace provedeného
pyrotechnického průzkumu na asanované ploše, přičemž Objednatel je oprávněn
v případě zjištění vad průběžnou zprávu neakceptovat a předávanou asanovanou
plochu nepřevzít. O této skutečnosti bude vyhotoven zápis podepsaný oběma
smluvními stranami, v němž budou specifikovány vady a poskytnutého plnění a bude
sjednán způsob a termín jejich odstranění.
Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě deseti dnů, od obdržení výzvy k převzetí
asanované plochy, že průběžnou zprávu neakceptuje, považuje se tato zpráva za
Objednatelem akceptovanou a asanovaná plocha za převzatou.

•

Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu předané asanované plochy
subjektem oprávněným k provádění pyrotechnického průzkumu,
případně
Pyrotechnickou službou Policie ČR.

E) Další práva a povinnosti smluvních stran
•

Zhotovitel se zavazuje průběžně pořizovat fotografickou dokumentaci každého
nového nálezu odlišného ráží a druhem od doposud nalezené munice a každého
hromadného nálezu munice v průběhu prováděného pyrotechnického průzkumu.
Fotodokumentaci předá na vyžádání (v případě výjimečného nálezu současně
s průběžnou zprávou o provedení pyrotechnického průzkumu), nejpozději však
společně s kopií závěrečné zprávy o pyrotechnickém průzkumu, Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje, předat Objednateli nej později spolu s kopií závěrečné zprávy
též označení nálezů v mapě o měřítku 1:1000 a podrobnou skladbu munice (zejména
počet, ráži a druh), nebudou-li tyto údaje a dokumenty součástí závěrečné zprávy.

•

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli předložení knihy nálezů vyhotovené
v souladu s ustanovením § 70h odst. 4 písm. h) ZOZ k nahlédnutí či vyhotovení opisu
této knihy nálezů.
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•

Objednatel je oprávněn porovnávat údaje uvedené Zhotovitelem v průběžné zprávě
s knihou nálezů Zhotovitele a v případě rozporu těchto údajů požadovat po Zhotoviteli
úpravu průběžné zprávy o pyrotechnickém průzkumu.

•

Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany
průběžně
kontrolovat
provádění
pyrotechnického
průzkumu
Objednatele
Zhotovitelem a v souvislosti s plněním této Smlouvy požadovat po Zhotoviteli, aby
poskytl Objednateli součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu
pyrotechnického průzkumu.

•

Zhotovitel je povinen k účasti na veškerých jednáních Objednatele, na které bude ve
lhůtě minimálně 1 pracovní den předem přizván Objednatelem.

ČI. 3
Doba a místo plnění
(1)

Zhotovitel se zavazuje splnit své závazky dle této Smlouvy, tj. řádně a včas provést dílo
dle této Smlouvy a bez vad jej předat Objednateli, nej později do 16 měsíců od účinnosti
Smlouvy.

(2)

Nebude-li Zhotovitel schopen ze závažných důvodů svým závazkům ze Smlouvy zcela
dostát nebo realizovat plnění dle této Smlouvy v dohodnutém rozsahu nebo uskutečnit
v určeném termínu, je Zhotovitel povinen ihned o této skutečnosti písemně vyrozumět
Objednatele a navrhnout způsob řešení a vzájemného vypořádání v souladu s touto
Smlouvou.

(3)

Dílo dle Smlouvy bude považováno za provedené dnem jeho protokolárního předání
Objednateli, tj. dnem akceptace Závěrečné zprávy o pyrotechnickém průzkumu
Objednatelem.

(4)

Místem plnění je:
plocha tvořená porosty:
JPRL (Dílec)
734B4
736B5a
728B11
729A10
729A8a
738D9
732B9
728A (celý dílec vč. BZL)
737E13C
737C7
737E9a

plocha (ha)
0,5
0,25
6,40
7,71
3,29
17,39
5,09
9,29
0,52
0,19
3,67

737E9b

1,05

Celkem

55,35

vyznačenými na mapě, která je přílohou č. 1 této Smlouvy, pomocí modré a fialové
barvy. Na modře podbarvených zákresech bude pyrotechnický průzkum realizován
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na celé ploše JPRL, na fialově podbarvených zákresech bude pyrotechnický průzkum
realizován jen na části plochy JPRL a jeho konkrétní lokalizace bude upřesněna
v zadávacím listu při předání pracoviště (uvedené výměry ploch jsou již redukovány
na výměru plochy pyrotechnického průzkumu).
Celková rozloha plochy určené k pyrotechnickému průzkumu činí 55,35 ha.

Cl. 4
Cena plnění a způsob jejího určení
(1)

Cena za plnění řádně poskytnuté Zhotovitelem dle ČI. 1 a ČI. 2 této Smlouvy byla
stanovena dohodou Smluvních stran na základě nabídky podané Zhotovitelem v řízení
k zadání veřejné zakázky v zavedeném DNS zahájeném na základě výzvy Objednatele
k podání nabídek č. 4.

(2)

Jednotková cena za provedení pyrotechnického průzkumu na 1 ha plochy dle této
Smlouvy činí 95 000,-- Kč (slovy: devadesátpěttisíc) bez DPH při 100 kusech nálezů.
Nálezem se rozumí každý jednotlivý nález munice vyjmenované v Příloze č. 2 bod. 1
ZOZ, jakož i každý jednotlivý nález fragmentu munice s trhavinou. Střelivo se za nález
za účelem stanovení ceny nepovažuje.

(3)

Jednotková cena za 1 ha při 100 kusech nálezů bude dle skutečného průměrného
počtu nálezů na hektar (zaokrouhleného matematicky na dvě desetinná místa)
upravena následovně:
V případě plochy (předané Objednatelem Zhotoviteli na základě Zadávacího listu)
s nižším průměrným počtem nálezů než 100 ks/ha bude jednotková cena ponížena tak,
že za každý „neuskutečněný" nález bude snížena o 0,5 % z jednotkové ceny (příklad:
při nálezu průměrně 60 ks munice na hektar bude jednotková cena ponížena o 40
“neuskutečněných" nálezů, tedy celkem o 40*0,5%=20%).
Obdobně v případě plochy (předané Objednatelem Zhotoviteli na základě Zadávacího
listu) s vyšším průměrným počtem nálezů než 100 ks/ha bude jednotková cena
navýšena o příslušný průměrný počet „nálezů nad 100ks“ tak, že za každý „nález nad
100 ks/ha průměrně" bude navýšen o 0,5 % z jednotkové ceny (příklad: při nálezu
průměrně 150 ks munice na hektar bude jednotková cena navýšena o 50 „nálezů nad
100ks“, tedy celkem o 50*0,5%=25%), maximálně však do hranice průměrně 300 ks
nálezů na 1ha (100% navýšení jednotkové ceny), od které již nedojde k dalšímu
navýšení ceny za hektar a to i při nálezu vyššího počtu průměrného počtu nálezů než
300 ks/ha.

(4)

Zhotoviteli bude hrazena dílčí cena za skutečně poskytnuté plnění, tedy za řádně
provedený a ukončený pyrotechnický průzkum na asanované ploše v rozsahu
Zadávacího listu. Cena za takto ukončený dílčí průzkum bude stanovena jako součin
výměry asanované plochy a jednotkové ceny uvedené v odstavci (2) tohoto článku
Smlouvy upravené v souladu s odstavcem (3) tohoto Článku v závislosti na skutečném
průměrném počtu nálezů na 1 ha asanované plochy.

(5)

Jednotková cena uvedená v odstavci (2) tohoto článku a upravená v souladu s
odstavcem (3) tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou,
s výjimkou případné změny zákonných poplatků.

(6)

Cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená v souladu s odstavci (3) a (4) tohoto
Článku je stanovena jako cena konečná, pevná a nepřekročitelná. Bude-li ke dni
zdanitelného plnění Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně Zhotovitelem účtována
DPH v zákonem stanovené výši, platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
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(7)

Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován den akceptace průběžné zprávy
o pyrotechnickém průzkumu.

(8)

Zhotovitel není oprávněn požadovat na Objednateli poskytnutí zálohy k zajištění plnění
svých závazků dle této Smlouvy.
ČI. 5
Fakturační a platební podmínky

(1)

Smluvní strany se dohodly, že cena plnění ve výši dle ČI. 4 odst. (4) této Smlouvy bude
Objednatelem hrazena vždy po řádném ukončení pyrotechnického průzkumu
prováděného na ploše předané Objednatelem Zhotoviteli na základě Zadávacího listu
(asanované ploše) a současně po akceptaci průběžné zprávy Objednatelem, a to na
základě faktury-daňového dokladu (dále jen „faktura") vystaveného Zhotovitelem.

(2)

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zák. č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „Občanský zákoník"). Přílohu faktury bude tvořit průběžná zpráva o
pyrotechnickém průzkumu vztahující se k asanované ploše, za kterou je fakturováno.

(3)

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury minimálně 21 dnů od data jejího
doručení do sídla Lesního závodu Židlochovice (Tyršova 1, 667 01 Židlochovice).
Dnem zaplacení faktury se pro účely této Smlouvy rozumí den odepsání celé příslušné
částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

(4)

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje zákonem nebo touto Smlouvou stanovené náležitosti, obsahuje
nesprávné údaje, není doplněna dohodnutými přílohami (průběžná zpráva o
pyrotechnickém průzkumu) nebo má jiné vady v obsahu podle této Smlouvy nebo
podle příslušných právních předpisů. V průvodním dopise k vrácené faktuře musí
Objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 21 denní lhůta běží znovu ode dne
doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury do sídla Objednatele.

(5)

Veškerá fakturace a s ní související platby budou probíhat výhradně v korunách
českých.

(6)

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen
neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

(7)

Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce
ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z
přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona
o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

ČI. 6
Splnění závazku, další práva a povinnosti smluvních stran
(1)

Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 70i odst. 3 ZOZ držitelem
muniční licence pro provádění pyrotechnického průzkumu.

(2)

Zhotovitel prohlašuje, že jako držitel muniční licence pro provádění pyrotechnického
průzkumu zajistí provádění pyrotechnického průzkumu v souladu s § 70m odst. 3 písm.
d) ZOZ pouze prostřednictvím fyzické osoby/ osob, které jsou k němu v pracovním,
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členském nebo obdobném poměru a je/jsou držitelé muničního průkazu pro provádění
pyrotechnického průzkumu. Držitel muničního průkazu pro provádění pyrotechnického
průzkumu je v souladu s § 70b odst. 5 písm. b) ZOZ oprávněn provádět pyrotechnický
průzkum.
(3)

Držitel muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu bude zejména
dodržovat ustanovení § 70h odst. 4 ZOZ, přičemž v souladu s ustanovením § 70h odst.
3 ZOZ nesmí:
• provádět činnosti při nakládání s municí (včetně pyrotechnického průzkumu)
pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů,
užitím jiné návykové látky nebo léků anebo v důsledku nemoci nebo úrazu
a v souladu s ustanovením § 70h odst. 5 ZOZ nesmí:
• manipulovat s municí, střelivem nebo výbušninou v rozporu se ZOZ,
• zneškodňovat nebo likvidovat munici, střelivo nebo výbušninu.

(4)

Objednatel je oprávněn požadovat po osobách provádějících pyrotechnický průzkum
předložení muničního průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu k nahlédnutí a
tyto jsou povinny mu tento průkaz bezodkladně předložit.

(5)

Nalezená munice, střelivo či výbušnina je v souladu s § 70t odst. 3 ZOZ majetkem
státu.

(6)

Zhotovitel se zavazuje při plnění svých závazků plynoucích z této Smlouvy postupovat
v souladu š příslušnými právními předpisy zejména se ZOZ a š maximální odbornou
péčí.

(7)

V případě potřeby budou probíhat v průběhu realizace této Smlouvy k žádosti kterékoliv
smluvní strany konzultace a to bez zbytečného odkladu po doručení výzvy druhé
smluvní straně.

(8)

Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost, přičemž pro účely této Smlouvy
se nepoužije ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.

(9)

Celý předmět plnění podle ČI. 1 odst. (1) a ČI. 2 této Smlouvy se považuje za předaný
Objednateli akceptací všech průběžných zpráv zahrnujících celé místo plnění
vymezené v čl. 3 odst. (4) Smlouvy a předáním kopie závěrečné zprávy o
pyrotechnickém průzkumu Objednateli. Dnem převzetí splněného závazku
Objednatelem je datum podpisu pověřené osoby Objednatele na této zprávě.
Čl. 7
Odpovědnost za škodu a za vady, záruka za jakost

(1)

Zhotovitel odpovídá za vady díla dle § 2619 a násl. Občanského zákoníku. Nároky
Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady se řídí § 2106 a násl. Občanského
zákoníku.

(2)

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl.
Občanského zákoníku v délce 60 měsíců v tomto rozsahu:
Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré nalezené střelivo a nalezená munice až do ráže
20 mm včetně (např. středorážová munice) bude odstraněna až do hloubky 25 cm od
půdního povrchu a veškerá nalezená munice od ráže 20 mm bude odstraněna až do
hloubky 50 cm od půdního povrchu.
Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, resp. jeho
části ve vztahu k této části.
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(3)

Objednatel je povinen vady oznámit (reklamovat) Zhotoviteli písemně. Písemná forma
oznámení vad je zachována i v případě, kdy je toto oznámení učiněno prostřednictvím
faxové zprávy či elektronické pošty (e-mailem). Oznámení musí obsahovat stručný
popis toho, v čem je vada spatřována. Současně s oznámením vady sdělí Objednatel
Zhotoviteli nárok z vady (způsob vyřízení reklamace), který si Objednatel zvolil
v souladu s § 2106, resp. § 2107 Občanského zákoníku.

(4)

Zvolí-li si Objednatel jako způsob vyřízení reklamace přiměřenou slevu z ceny díla,
resp. její části, považuje se za přiměřenou slevu z ceny díla v případě nálezu munice
do ráže 20 mm (včetně) až do hloubky 25 cm od půdního povrchu a v případě nálezu
munice ráže větší než 20 mm až do hloubky 50 cm od půdního povrchu částka
5.000,- Kč za každý takový nález.

(5)

Slevu z ceny z díla poskytne Zhotovitel na základě písemné výzvy Objednatele. Sleva
z ceny díla je splatná do 21 dnů ode dne doručení výzvy (faktury) Zhotoviteli podle
předchozí věty.

(6)

Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla v průběhu záruční doby bez ohledu
na to, zda byly Objednatelem vytknuty při předání a převzetí díla či nikoliv.

(7)

Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato
strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve
smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Škoda, způsobená zaměstnanci nebo
spolupracovníky zavázané Smluvní strany nebo třetími osobami, které zavázaná
Smluvní strana pověří nebo zaváže k plnění svých závazků dle Smlouvy, bude
posuzována jako škoda způsobená zavázanou Smluvní stranou a v tomto případě je
zavázaná Smluvní strana povinna nahradit způsobenou škodu oprávněné Smluvní
straně stejně, jakoby ji způsobila sama zavázaná Smluvní strana. Ustanovení § 2914,
věta druhá Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.

ČI. 8
Sankční ustanovení
(1)

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s poskytnutím řádného
plnění dle ČI. 3 odst. (1) této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých), a to za každý i započatý den
prodlení.

(2)

Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této Smlouvy se obě smluvní
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení až do úplného zaplacení. Zhotovitel není oprávněn požadovat na
Objednateli náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení Objednatele s úhradou ceny
díla.

(3)

Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy osoby provádějící pyrotechnický průzkum
nepředloží muniční průkaz opravňující je k provádění pyrotechnického průzkumu
dle ČI. 6 odst. (4) této Smlouvy, bude taková osoba z místa provádění průzkumu
vykázána a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč
(slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý takový případ.

(4)

Smluvní pokuta je splatná do 21 dní od doručení písemného oznámení o jejím
uplatnění druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za
Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu
díla, popř. její část.

(5)

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho povinnosti
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2
občanského zákoníku.
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(6)

Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na
náhradu škody.

ČI. 9
Vzájemná komunikace smluvních stran
(1)

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele v záležitostech týkajících se Smlouvy:
Ing. David Janota, vedoucí polesí Valtice,
tel.: 724 523 027, e-mail: Janota.lz4@lesycr.cz

(2)

Osoba oprávněná zastupovat Zhotovitele v záležitostech týkajících se Smlouvy:
Pavel Kupec, zmocněnec, tel:603 284 341, e-mail: pavel.zbrojovkaholice@gmail.com

(3)

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit,
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna
je účinná okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Změna nevyžaduje
uzavření písemného dodatku ke Smlouvě.

ČI. 10
Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy
(1)

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění.

(2)

Závazky dle této Smlouvy mohou zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran,
výpovědí nebo odstoupením od Smlouvy.

(3)

Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět a to i bez uvedení důvodů.
Výpovědní doba činí 2 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

(4)

Každá ze Smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených
touto Smlouvou nebo zákonem.

(5)

Pro účely této Smlouvy bude za podstatné porušení smluvních povinností považováno
prodlení Zhotovitele ve splnění předmětu plnění oproti termínu uvedenému v ČI. 3
odst. (1) této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů.

(6)

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy také tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem
okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen splnit své závazky dle ČI. 1 odst. (1)
a ČI. 2 této Smlouvy nebo bylo-li během plnění předmětu této Smlouvy v rámci
insolvenčního řízení vydáno rozhodnutí, že je Zhotovitel v úpadku. Objednatel může
odstoupit od této Smlouvy i tehdy, jestliže se Zhotovitel dopustí vážného
neprofesionálního chování nebo bude vyvíjet činnost, která bude v rozporu s obsahem,
účelem nebo předmětem této Smlouvy. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy
odstoupit v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace, či Zhotovitel opakovaně
porušuje své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a to i přes předchozí písemnou
výtku Objednatele.
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(7)

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno
druhé Smluvní straně. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

(8)

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy pro podstatné porušení povinností, je povinna
Smluvní strana, která porušila smluvní povinnosti, uhradit druhé Smluvní straně
prokazatelně vynaložené náklady s plněním této Smlouvy do doby ukončení Smlouvy.

(9)

Zánikem závazků uvedených v této Smlouvě dohodou ani odstoupením od Smlouvy
není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež má výslovně či ve svých
následcích zůstat v platnosti po zániku výše citovaných závazků. Odstoupení od
Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, dospělého úroku z prodlení,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má
vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy,
zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění závazků a ujednání
o způsobu řešení sporů.
ČI. 11
Criminal Compliance doložka
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání,
případná reakce na taková jednání)

(1)

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.

(2)

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatřqní, 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 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

(3)

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Objednatel vymezuje proti
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavuje 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 ní, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

ČI. 12
Závěrečná ustanovení
(1)

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,
zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

(2)

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze po oboustranné dohodě
Smluvních stran na celém obsahu její změny či doplnění, a to pouze formou
písemných, vzestupně číslovaných smluvních dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran.
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(3)

Nadpisy jednotlivých článků Smlouvy mají pouze orientační charakter a v žádném
případě nebudou sloužit resp. napomáhat výkladu jednotlivých ustanovení Smlouvy.

(4)

Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za
následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je
takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným
ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu
původního ustanovení.

(5)

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit
či převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí
osobu.

(6)

V případě vzniku sporů vyplývajících ze Smlouvy se Smluvní strany zavazují k jejich
řešení smírnou cestou formou jednání svých zástupců. V případě, že jednáním
Smluvních stran nebude dosaženo dohody smírnou cestou, budou tyto spory řešeny
prostřednictvím věcně a místně příslušných obecných soudů v České republice.

(7)

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými
povinnostmi stanovenými v § 219 ZZVZ, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele
údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy
včetně Smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění
Smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Smlouva včetně všech jejích změn
a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv).

(8)

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu. Každá ze
Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech Smlouvy.

(9)

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly
a svůj souhlas s obsahem jejích jednotlivých ustanovení stvrzují svými podpisy.

(10) Pojmy uváděné v této Smlouvě týkající se pyrotechnického průzkumu a souvisejících
činností je třeba vykládat ve smyslu této Smlouvy a ve smyslu ZOZ.
(11) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy.
(12) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - mapa ploch k provedení pyrotechnického průzkumu
(obsahující zákresy A, B a C);
Příloha č. 2 - legenda zákřesů nálezů do mapy;
Příloha č. 3 - seznam nalezené munice.
V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

MPK i»t
nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9
.............:.........................1.30.00.Praha - Vinohrady

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Pavel Kupec

generální ředitel

na základě plné moci

Lesy České republiky, s.p.

MPK net s.r.o.
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Příloha 1.2 - legenda zákresů nálezů do mapy

SITUAČNÍ MAPA 1 : 1 000 ..................

(doplnit plochu)

LEGENDA

<
Munice do r. 20 mm včetně

□

Munice n nad 20 mm

Z

Iniciátory (zapalovače, rozněcovače, rozbušky)

R

Ruční granáty

X

Ostatní munice
Významný nález.....................

Příloha č. 3 - seznam nalezené munice

Seznam nalezené munice
Typ munice dle pyrotechnické
služby Policie ČR
Malorážové střelivo do r. 12,7
mm
Středorážová munice od r.
12,7mm do nejvýše r. 2Omni

Dělostřelecká mimice nad r. 20
mm včetně

Iniciátory
Pyrotechnické výrobky
Celkem ks
Celkem hodnocených ks
Průměrný počet ks na ha
plochy

Typ munice dle
Objednatele
Střelivo

množství
0.2 kg
-

množství
0,2 kg

Středorážová munice od r.
12.7 mm do nejvýše r. 20
mm
r. 20 až r. 30 mm
r. 31 mm až r. 37mm
r. 38 mm až r. 40 mm
r. 41 mm až r. 50 mm
r. 51 mm až r. 75 mm
r. 76 mm až r. 87,6 mm
r. 88 mm až r. 100 mm
r. 101 mm až r. 122 mm
r. 123 mm až r. 150 mm
nad r. 151 mm
Fragmenty munice s
trhavinou
dělostřelecké zapalovače

ks

142 ks

64 ks
- ks
206 ks
206 ks

-

ks

13
8
28
7
18
68

Pozn.: Zhotovitel uvádí do tabulky skutečné množství. Uvedené množství je jen příkladem
vyplnění tohoto seznamu. Tabulku může Zhotovitel rozšířit o další popis munice.
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