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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, vedoucím
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. Lubomír Šťastný, správce toků
tel.: +420 724 614 012, e-mail: lubomir.stastny@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……………………………
autorizovaný stavbyvedoucí* …………………………………………
Jsem* Nejsem* plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném
znění, tuto
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smlouvu o dílo
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí
a odpovědnost dokumentaci prací na břehovém porostu:
Dokumentace prací na břehovém porostu pro oznámení kácení a ořez stromů, odstranění křovin,
provedení náhradní výsadby včetně zaměření kácených stromů a zajištění dokladové části a
rozpočtu:
název akce: „Heřmanický a PP, ř. km 3,3 – 4,2 a 0,0 – 2,6 – projekt“
evidenční číslo akce: 956/2017/015
vodní tok: Heřmanický potok a PP Heřmanického potoka
katastrální území: Heřmanice v Poještědí
obec s rozšířenou působností: Liberec
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,
zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.
2. Projektová činnost bude provedena podle § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
3. Rozsah a obsah dokumentace je dán výzvou k podání cenové nabídky, zadávacím listem projekčních
prací a cenovou nabídkou ze dne ............
4. Dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 134/2016 Sb.
v platném znění a prováděcích vyhlášek) a realizaci prací.
5. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech podkladů, dokladů, průzkumů a zkoušek
potřebných pro zpracování dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci.
Zejména se jedná o:
-

splnění podmínek zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
a prováděcích vyhlášek,
zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků s kácením a ořezem břehových porostů
z pohledu vlastní realizace akce (vlastní práce, přístupy pro prováděcí prací).

6. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je osobní a písemné projednání stavby se všemi dotčenými
vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky
či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právnickými osobami,
a to včetně vypořádání jejich připomínek.
7. Nedílnou součástí předmětu plnění díla je zajištění všech dokladů potřebných pro ohlášení kácení
dřevin rostoucích mimo les.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se
před podpisem této smlouvy seznámil s podmínkami zpracování dokumentace.
9. Dokumentace bude vyhotovena v množství:
6 ks tištěných paré a
2x v elektronické podobě
(needitovatelné – formát pdf.; výkaz výměr, rozpočet a slepý rozpočet - formát xls.)
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II.
Doba plnění
1. Zahájení prací: předpoklad 02.10.2017
Předání a převzetí díla: nejpozději do 30.04.2018
2. Předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí požadovaného počtu paré projektové
dokumentace odpovídající požadavkům objednatele.
3. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít
je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
III.
Cena za dílo a platební podmínky
1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla a poskytnutí všech plnění dle této
smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši:
................... Kč bez DPH

cena celkem

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je/není* plátce DPH.
Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky ze dne ................. a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou
smluvních stran (dodatkem).
2. Zálohy objednatel neposkytuje.
Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena najednou na základě zhotovitelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury), doručené objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p.,
Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.
3. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit 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,

V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit fakturu novou, přičemž objednatel není v prodlení
se splátkou ceny.
IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel projedná návrh technického řešení projektu se správcem toků Ing. Lubomírem Šťastným,
do jednoho měsíce od podpisu Smlouvy o dílo.
2. Nedílnou součástí dokumentace bude položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr (slepý rozpočet).
3. Položkový rozpočet prací na břehovém porostu (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen v
paré č. 1 projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých
položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Bude součástí všech paré
dokumentace.
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4. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být pracemi dle dokumentace dotčeny,
podmínky udělení souhlasu s realizací akce a zajistí potřebná vyjádření v uvedeném směru. Výsledky
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.
5. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 dokumentace.
6. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání
a realizaci prací.
V.
Předání a převzetí díla, záruka za jakost
1. Zhotovitel odevzdá provedené práce ve lhůtě dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
2. Místem odevzdání prací jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře, Dr.
Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.
3. O předání a převzetí díla bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními
stranami.
4. Záruční lhůta se stanoví do doby řádně provedených prací na břehovém porostu a objednatelem
převzatých prací dle této dokumentace.
VI.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II, této smlouvy zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý,
den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní
straně smluvní pokuta ve výši 0,1 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i
započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
4. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek
stanovených občanským zákoníkem.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes
předchozí písemnou výzvu v dodatečné přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou
realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu
delší než jeden měsíc.
6. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny za dílo odpovídající
části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to v rozsahu, jež je pro objednatele upotřebitelný.
VII.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího 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.
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2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany 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. 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), tj. 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.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu
Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP
LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich
příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po
celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
8. 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.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou

V Teplicích dne ……………….

V………………… dne ………………

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

………………………………………….
Zhotovitel

Přílohy: zadávací list projekčních prací
cenová nabídka
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