SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany:
Marles s.r.o.
se sídlem/místem podnikání Studentská 71, 323 00 Plzeň
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 26094
zastoupený Milanem Maršalíkem, jednatelem
IČ: 29116724
DIČ: CZ29116724
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 2380847359/0800
(dále jen „zhotovitel")
a
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 421 964 51
DIČ: CZ 42196451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,
č. ú. 26300511/0100
(dále jen „objednatel")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tuto

smlouvu o dílo:
I.

Předmět díla

1.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě pokynů příslušných oprávněných osob objednatele - vedoucích
dotčených lesních správ, jakožto organizačních jednotek objednatele (dále jen „oprávněná osoba
objednatele") provede přihnojení jednotlivých sazenic lesních stromků v počtu 584.165 ks, a to
v rozsahu, formulacích a na lokalitách určených v příloze této smlouvy. Přihnojení bude provedeno
formou aplikace tabletovaného nebo granulovaného minerálního pomalu rozpustného zásobního
hnojivá zn. Silvamix C60 a Silvamix MG60 (dále jen „hnojivo"), obsahujícího živiny N, P, K, Mg ve dvou
různých formulacích s dobou uvolňování živin po dobu minimálně 2 vegetačních období. Dodávka
jednotlivých formulací hnojiv, která je součástí předmětu díla, bude provedena v těchto množstvích:
formulace I. - 30.206,10 kg, formulace II. - 4.843,80 kg. Zhotovitel prohlašuje, že hnojivo, které se
zavazuje obstarat a dodat jako součást předmětu díla, splňuje veškeré náležitosti vyplývající
z příslušných právních norem Evropské unie. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a úplně
provedené dílo dle této smlouvy dohodnutou cenu.

2.

Hnojivo bude dodáno ve dvou různých formulacích lišících se poměrem jednotlivých prvků. Jednotlivé
formulace musí obsahovat následující minimální podíl dále uvedených prvků:

Prvek
N
P
K
Mg
3.

Formulace 1.

Formulace II.

Minimální požadovaný podíl prvku v

Minimální požadovaný podíl prvku v
%
10
15
5
5

%

10
10
5
15

Aplikací tabletovaného hnojivá se rozumí zapracování tablet do země ksazenici podle instrukcí
oprávněné osoby objednatele. Aplikace granulovaného hnojivá bude probíhat pomocí odměrky

s vyznačeným údajem o množství v gramech. Touto aplikací se rovněž rozumí zapracování hnojivá do
země k sazenici podle instrukcí oprávněné osoby objednatele.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Ke každé sazenici bude aplikováno 60 g hnojivá.
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, při respektování obecně závazných právních
předpisů a pokynů objednatele, ustanovení § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších přepisů tím není dotčeno.
II.

Cena

Cena za řádné provedení díla dle jednotlivých lesních správ uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy činí:
Lesní správa Frýdlant:....................................

63.573,- Kč bez DPH

Lesní správa Jablonec:..............................

520.587,- Kč bez DPH

Lesní správa Třeboň:...........

357.627,- Kč bez DPH

Lesní správa Toužim:.....................................

258.809,- Kč bez DPH

Lesní správa Děčín:__,..................

217.660,- Kč bez DPH

Lesní správa Klášterec:................................................................................

1.178.745,- Kč bez DPH

Celková cena za řádné provedení díla na všech výše uvedených lesních správách činí:
2.597.001,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony pět set devadesát sedm tisíc jedna koruna česká). K uvedené
částce bude připočítána DPH dle příslušných právních předpisů.
Cena podle předchozího odstavce zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla,
zejména náklady na pořízení hnojivá, náklady na jeho přepravu do všech lokalit uvedených v příloze této
smlouvy (míst plnění), náklady na uskladnění hnojivá před aplikací, náklady na aplikaci hnojivá, jakož i
náklady na zneškodnění prázdných obalových materiálů (odpadů).
III.

Platební podmínky

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené práce vždy po dokončení dílčího plnění předmětu
díla - přihnojení jednotlivých sazenic lesních stromků na příslušné lesní správě, na které bylo dílo
provedeno. Přílohou faktury bude vždy kopie předávacího protokolu, který bude potvrzený oprávněnou
osobou objednatele a bude v něm potvrzeno kompletní provedení díla na příslušné lesní správě.
Cenu se zavazuje objednatel zaplatit převodním příkazem na účet zhotovitele na základě zhotovitelem
řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Lhůta splatnosti bude činit 21 dní ode dne doručení
faktury do sídla objednatele.
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu - daňový doklad, pokud takový doklad nemá náležitosti
stanovené obecně závazným právním předpisem nebo touto smlouvou, a to s uvedením důvodu vrácení.
Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení řádně vystaveného dokladu objednateli.
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.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a
zákona o DPH, je objednatel oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo
na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze odměnu
(odpovídající část odměny) bez DPH.

IV.

Čas a místo plnění

1.

Zhotovitel je povinen provést aplikaci jednotlivých formulací hnojiv na jednotlivých lokalitách uvedených
v příloze této smlouvy podle instrukcí (příkazů) příslušné oprávněné osoby objednatele do jednotlivých
porostů a k jednotlivým sazenicím. Zhotovitel je povinen dokončit aplikaci hnojivá na všech lokalitách,
jakož i splnit veškeré své další závazky dle této smlouvy v závislosti na klimatických a přírodních
podmínkách, nejpozději však do 30.6.2018. Nabude-li smlouva o dílo účinnosti po 30. 4. 2018, pak se
termín plnění uvedený v předchozí větě prodlouží o tolik dnů, kolik uplyne ode dne 30. 4. 2018 do dne
nabytí její účinnosti, dílo však musí být provedeno nejpozději dne 31. 8. 2018.

2.

Místem plnění jsou lokality uvedené v příloze této smlouvy. Zhotovitel je povinen oznámit záměr
aplikovat hnojivo na konkrétní lokalitě oprávněné osobě objednatele formou e-mailu, faxem nebo
telefonicky alespoň 3 pracovní dny přede dnem zahájení vlastní aplikace.

3.

Oprávněná osoba objednatele (nebo osoba jí pověřená) seznámí zhotovitele (jeho příslušné pracovníky)
s umístěním lokalit určených k aplikaci hnojivá (minimálně předáním kopie porostní mapy s vyznačením
jednotlivých lokalit určených k aplikaci hnojivá).

4.

Dodávku hnojivá doloží zhotovitel na datovaném dodacím listu s uvedením výrobní šarže hnojivá.

5.

Provedení aplikace hnojivá na jednotlivé lokalitě potvrdí objednatel (příslušná organizační jednotka) v
předávacím protokolu.
V.

Záruka, odpovědnost za vady

1.

Objednatel je oprávněn prostřednictvím oprávněné osoby objednatele (nebo osoby jí pověřené)
průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí aplikaci hnojivá v rozporu se svými
povinnostmi vyplývajícími z příslušných právních předpisů, z této smlouvy či z pokynů příslušné
oprávněné osoby objednatele, popř. na základě písemné výzvy objednatele neodstraní v přiměřené
lhůtě vady vzniklé vadným prováděním díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Právo na
náhradu škody tím není dotčeno.

2.

Zhotovitel je povinen pro plnění díla použít pouze takové hnojivo, které nemá uplynulou lhůtu
použitelnosti stanovenou výrobcem.

3.

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla (hnojivá a jeho aplikace) po dobu 24 měsíců ode dne aplikace
hnojivá uvedeného a potvrzeného v dodacím listu.

4.

Oznamovat vady a uplatňovat práva z odpovědnosti za ně (reklamace) bude objednatel u zhotovitele
písemně. Písemná forma je zachována rovněž při použití faxového přenosu nebo elektronické pošty (emailu).

5.

Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci bezodkladně po uplatnění reklamace, nejpozději však do 14 dnů
od oznámení vad a uplatnění práva z odpovědnosti za vady objednatelem, pokud se smluvní strany
písemně nedohodnou jinak.

6.

Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel bez zbytečného
odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak, je
zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení.

7.

V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel tyto nejpozději ve
lhůtě dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy byly vady objednatelem oznámeny a kdy
objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace (v čem je spatřována vada) a
jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace.

9.

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
základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se
splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

10.

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.
VI.

1.

Smluvní pokuta, úrok z prodlení

Pokud zhotovitel neprovede požadované dílo (přihnojení jednotlivých sazenic lesních stromků)
v odpovídajícím množství, kvalitě a termínu dle čl. IV., odst. 1. této smlouvy, zavazuje se zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla stanovené pro příslušnou lesní správu dle čl. II, odst.
1. této smlouvy, na které nebude dílo provedeno.
Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Výše smluvní pokuty je sjednána s ohledem na význam
řádného a včasného provedení díla pro hospodaření objednatele.

2.

V případě prodlení zhotovitele s vyřízením reklamace/odstraněním vad díla je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, až do vyřízení
reklamace/odstranění všech oznámených vad.

3.

Pro případ prodlení se zaplacením peněžitého závazku dle této smlouvy si smluvní strany sjednaly úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

4.

Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení
smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, která mu
vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo utvrzeno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.

5.

Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzené povinnosti.

6.

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené objednatelem. Splatnost této faktury je 21
dní od jejího doručení zhotoviteli.
VII.

Ostatní ustanovení

1.

Zhotovitel je povinen při aplikaci hnojivá postupovat především v souladu s pokyny oprávněné osoby
objednatele a s pokyny obsaženými v návodu na použití hnojivá vydaném výrobcem. Zhotovitel je při
plnění závazku povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku, jakož i újmě na zdraví či
životním prostředí.

2.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodů a v případech
stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele s platbou sjednané ceny
trvajícího déle než 15 dnů.

3.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem
zřejmé, že zhotovitel není schopen splnit své závazky dle čl. I této smlouvy nebo bylo-li během plnění
předmětu této smlouvy v rámci insolvenčního řízení vydáno rozhodnutí, že je zhotovitel v úpadku, nebo
bude insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
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
výzvu objednatele k nápravě.

4.

Obě strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost nezbytnou k řádné realizaci této smlouvy. K
tomu účelu určují osoby oprávněné k řešení a vyřizování běžných záležitostí souvisejících s realizací této
smlouvy.
Oprávněnou osobou objednatele je pro každou lokalitu vedoucí příslušné lesní správy (kontakty jsou
uvedeny na webových stránkách zadavatele).
Oprávněnou osobou zhotovitele je Milan Maršalík, tel. 724 317 943, e-mail milan.marsalik@marles.cz.
Oprávněné osoby, jakož i jejich kontaktní údaje jsou smluvní strany oprávněny změnit jednostranným
písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně.

5.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy nejprve smírnou cestou.

6.

Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

7.

Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany
vylučují.

8.

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 zajištění a
utvrzení závazků.

9.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
Vlil.
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 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 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 sním, lze obsah těchto
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to
v plném jejich znění.
IX.

Závěrečná ustanovení

1.

Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
zastupovat Objednatele a Zhotovitele. Změny této smlouvy se sjednávají zásadně formou dodatku ke
smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

2.

Tato smlouva nabývá účinností dnem jejího 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.

3.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo postoupit na třetí
osobu jakékoli pohledávky nebo dluhy vzniklé na základě této Smlouvy včetně práv, povinností,
pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení této Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po ukončení trvání této Smlouvy. Jakékoli právní jednání

učiněné kteroukoli ze smluvních stran v rozporu s tímto omezením bude považováno za příčící se
dobrým mravům.
4.

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 účinností některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.

Tato smlouva je provedena čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po dvou
vyhotoveních.

2 6 04 2018
-

V Hradci Králové dne

Ing. Daniel Szórád, Ph. D.
generální ředitel
Lesy České republiky, s. p.

V....

.. dne

Milan Maršalík
jednatel
Marles s.r.o.

ič:29116724, DÍĎ:CZ29116724
niobii: +420 724 317 943, www.marlss.cz
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Příloha č. 1: Rozsah, formulace a místo přihnojování

Lesní správa

Revír, na kterém bude
hnojivo aplikováno
číslo revíru

Frýdlant

5

název revíru

Paličník

Požadovaná
formulace
hnojivá (1.
nebo II.)

1.

Celkem
Jablonec nad Nisou

Plocha
aplikace (ha)

Počet
sazenic (ks)

Množství
hnojivá (kg)

6,05

14300

858,00

6,05

14300

858,00

1

Peklo

1.

8,52

14700

882,00

5

Černá

1.

3,74

12200

732,00

Studnice
6

Rádlo

1.

2,89

11200

672,00

7

Hraničná

1.

0,52

1600

96,00

10

Přehrada

1.

43,59

77400

4644,00

59,26

117100

7026,00

Celkem
LS Třeboň

7

Chlum

1.

2,36

18500

1110,00

8

Nová Huť

1.

8,17

48944

2936,64

9

Kunšach

1.

1,70

13000

780,00

12,23

80444

4826,64

Celkem
3

Klášter

1.

2,00

13000

780,00

16

Smilov

1.

4,23

32286

1937,16

18

Chýše

1.

1,92

12930

775,80

Celkem

8,15

58216

3492,96

Děčín

37010

2220,60

LS Toužím

2
24

Maxičky

1.

5,10

Petrovice

1.

2,49

11950

717,00

7,59

48960

2937,60

Celkem
Klášterec

Celkem
Suma

2

Nová Ves

1.

8,75

35790

2147,40

5

Špičák

1.

35,84

122925

7375,50

9

Peklo

1.

9,61

25700

1542,00

10

Klínovec

II.

23,07

80730

4843,80

77,27

265145

15908,70

170,55

584165

35049,90

Sě

Miarles s.r.s.
Studentská 71
323 00 Pisan

—

mairlel

iČ:2311o7?4, DiČ:CZ29ilS724
moDl!: s42!j í 14 21/ 943, vmi.ei3.nm.xi.

