
LESY

RÁMCOVÁ DOHODA
Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou 

(rámcová dohoda) - LZ Boubín 2019

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové 

IČ:42196451 

DIČ: CZ 42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540

za nějž jedná , ředitel LZ Boubín, na základě pověření dle podpisového 
řádu

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, č. ú. 

(dále jen „Objednatel") 

na straně jedné 

a

Obchodní 
firma/jméno a 

příjmení 
Zhotovitele

Sídlo/místo
podnikání

Zhotovitele

IČO/DIČ
Zhotovitele

Bankovní
spojení

Zhotovitele
Zápis v OR

Osoba
jednající
jménem

Zhotovitele

AGRO-DŘEVO,
s.r.o.

Hrobice 123, 763
15 Slušovice

3092011 / 
CZ03092011

C 102648 vedená 
u Krajského soudu 
v Brně

J
I
V

Bóhm Václav Vitějovice 180, 384 
27 Prachatice

40742067 / x X

Dolinka Jiří
Borová Lada 46,
384 92 Borová
Lada

14492091/x X

Holčík Radomír Záhoří 15, 383 01 
Prachatice

60085487/ 
CZ6404031227 X

Honner Martin Nová 304, 384 51 
Volary

74586319/
CZ8009171632 X

Huleš Karel 9. května 574, 384
11 Netolice

65932765/x X
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Obchodní 
firma/jméno a 

příjmení 
Zhotovitele

Sídlo/místo
podnikání

Zhotovitele

IČO/DIČ
Zhotovitele

Bankovní
spojení

Zhotovitele
Zápis V OR

Osoba
jednající
jménem

Zhotovitele

Chum Ondřej
Benešova Hora 23, 
384 73 Vacov,
Stachy

3954633 / 
CZ9105210103

X

Konrád Jiří Stogrova Huť 513, 
384 51 Volary

44026161 / 
CZ6908164527

X

Kopí
Václav&Jiří,
s.r.o.

Špidrova 58/9, 385 
01 Vimperk

28116071/
CZ28116071

C18108 vedená u 
Krajského soudu v 
Českých 
Budějovicích

Křovina Pavel Revoluční 598, 384 
51 Volary

88319504/
CZ8508271068

X

Kůs Lukáš
Jedlová 198, 
Dražejov, 386 01 
Strakonice

5601517/x X

Morong Jindřich Česká 78, 384 51 
Volary

73748498 / 
CZ8611111729 X

Pobiš Jaroslav Černá Řeka 12, 344 
01 Domažlice

68792441 / 
CZ7702231779

X

Půbal Miroslav
Šumavské Hostíce 
113, 384 71 
Šumavské Hoštice

73492931 / 
CZ8105261637

X

Schinzel Jiří Zdíkov 157, 384 73 
Stachy

63913364/
CZ7408151223

X

Silva&Equi
s.r.o.

Příčná 338, 356 04 
Dolní Rychnov

7251521/
CZ07251521

C 36472 vedená u 
Krajského soudu v 
Plzní

Šíma Roman
Líšnice 12, 373 41 
Hluboká nad
Vltavou

47234431/x X

Špiroch Petr Hornická 658, 384
11 Netolice

6243649/x X

Turinek Milan Lčovice 23, 384 81 
Čkyně

63285541 / 
CZ7402220166

X
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Obchodní 
firma/jméno a 

příjmení 
Zhotovitele

Sídlo/místo
podnikání

Zhotovitele

IČO/DIČ
Zhotovitele

Bankovní
spojení

Zhotovitele
Zápis v OR

Osoba
jednající
jménem

Zhotovitele

WOODFOX
forest s.r.o.

Korunní 558/4,120 
00 Praha 2

4404467 / 
CZ04404467

C 246056 vedená
u Městského
soudu v Praze

WOOD&FOREST
MORONG s.r.o.

Žirovnická 3133/6, 
106 00 Praha -
Záběhlice

02077698 /x
C 215261 vedená
u Městského 
soudu v Praze

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 131 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon") a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„Občanský zákoník") tuto

Rámcovou dohodu na provádění těžebních činností - těžba/práce s 
motorovou pilou pro LZ Boubín (2019)

(dále jen „Rámcová dohoda")

1. Úvodní ustanovení

Objednatel provedl v souladu se Zákonem zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky 
s názvem Těžební činnosti - těžba a práce s motorovou pilou (rámcová dohoda) - LZ Boubín 
2019, ev. č. VZ Objednatele 099/2018/116 (dále jen „Veřejná zakázka" nebo „Zadávací 
řízení"). Veřejná zakázka byla rozdělena na 2 části. Rámcová dohoda se vztahuje k části 
Veřejné zakázky označené názvem Práce s motorovou pilou pro LZ Boubín (2019).

1.2. Účastníky této Rámcové dohody se stali všichni účastníci zadávacího řízení na 
Veřejnou zakázku, jejichž nabídka podaná v Zadávacím řízení splnila všechny 
podmínky stanovené Zákonem a Zadavatelem, a kteří prokázali splnění požadované 
kvalifikace.

1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré práce/těžbu s motorovou pilou dle 
Rámcové dohody, resp. Prováděcí smlouvy, prováděly pouze osoby ktomu 
proškolené a odborně způsobilé. Objednatel je oprávněn tuto skutečnost 
ověřovat/kontrolovat (např. kontrolou na pracovišti) a Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli při takové kontrole veškerou potřebnou součinnost (zejm. 
předložením příslušného osvědčení prokazujícího odbornou způsobilost konkrétní 
osoby provádějící práce/těžbu s motorovou pilou).

2. Předmět Rámcové dohody

2.1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava hlavních podmínek, za kterých budou 
na základě této Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky na
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těžební činnosti podle potřeb Objednatele, a dále sjednání základních obchodních a 
platebních podmínek pro realizaci těchto služeb, které budou platné pro všechny 
dílčí veřejné zakázky.

2.2. Práce s motorovou pilou zahrnuje provádění výchovných zásahů - těžby hroubí v 
prořezávkách, odkorňování dříví motorovou pilou a manipulaci dříví na všech 
lokalitách, prořezávek, výřez nežádoucích (plevelných) dřevin, zpřístupňování 
lesních porostů, vyvětvování porostů a podobné "plošné" činnosti s motorovou 
pilou, v rozsahu a za podmínek stanovených Rámcovou dohodou a příslušnou 
Prováděcí smlouvou (dále jen „těžební činnosti").

2.3. Podrobná specifikace těžebních činností a obchodních podmínek jednotlivých dílčích 
veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody v minitendrech 
bude vždy obsažena v příslušné výzvě k podání nabídky v minitendru, resp. 
v Prováděcí smlouvě.

2.4. Místem plnění je území Lesního závodu Boubín a dále s ohledem na nutnost posílení 
kapacity pro zpracování kůrovcové kalamity rovněž region Severní Morava. Smluvní 
strany berou na vědomí, že doplňkově se místa plnění mohou nacházet i na 
ostatním území České republiky, která jsou obhospodařována Objednatelem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje plnění, které je předmětem této Rámcové dohody, resp. 
Prováděcí smlouvy, poskytnout Objednateli v termínech jím stanovených, které 
budou obsaženy v Prováděcí smlouvě.

3. Postup při zadávání dílčích veřejných zakázek na základě Rámcové dohody

3.1. Objednatel není na základě této Rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní 
objem dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy 
dle aktuálních potřeb Objednatele.

3.2. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány v minitendrech postupem podle § 135 
Zákona.

3.3. V minitendru zašle Objednatel všem Zhotovitelům písemnou výzvu k podání 
nabídky. Výzva k podání nabídky bude obsahovat podrobnou specifikaci těžebních 
činností i obchodních podmínek dílčí veřejné zakázky, zejména:

místo plnění dílčí veřejné zakázky,
rozsah plnění dílčí veřejné zakázky - druh a celkové předpokládané množství 
těžebních činností v m3/ha, jejichž provedení je požadováno v rámci příslušného 
minitedru (resp. na základě příslušné Prováděcí smlouvy), 
termín plnění,
termín prohlídky místa plnění (v průběhu lhůty pro podání nabídek), bude-li 
Objednatel prohlídku místa plnění organizovat, 
lhůtu pro podání nabídek,
požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny - nabídková cena bude 
zpracována jako jednotková cena za 1 m3/ha zpracovaného dřeva jednotná 
(konstantní) pro celou dílčí veřejnou zakázku, veškeré údaje o nabídkové ceně 
budou vždy vyčísleny v Kč bez DPH,
limit jednotkové ceny (JC), pokud Objednatel v minitendru využije svého práva 
stanovit v zadávacích podmínkách nejvyšší přípustnou cenu za 1 m3/ha 
zpracovaného dřeva,
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závazný vzor Prováděcí smlouvy, ve kterém budou podrobně specifikovány 
obchodní podmínky plnění dílčí veřejné zakázky (práva a povinnosti smluvních 
stran související s plněním příslušné Prováděcí smlouvy).

3.4. Lhůta pro podání nabídek bude činit minimálně 5 dní, ve výjimečných případech 
minimálně 3 dny.

3.5. Zhotovitel není povinen podat v minitendru nabídku.

3.6. Zhotovitelé nemohou podat v minitendru společnou nabídku na plnění dílčí veřejné 
zakázky zadávané na základě Rámcové dohody. Stejně tak Zhotovitel, který je 
účastníkem Rámcové dohody, nemůže v minitendru podat společnou nabídku 
s dodavatelem, který není účastníkem Rámcové dohody. V obou shora uvedených 
případech Objednatel bude na nabídku pohlížet, jako by nebyla podána.

3.7. Základním kritériem pro hodnocení nabídek v minitendru bude vždy nejnižší 
jednotková nabídková cena za dílčí veřejnou zakázku, a to cena v Kč bez DPH. 
V případě, že po provedeném hodnocení a posouzení nabídek bude na prvním místě 
více nabídek se shodnou nabídkovou cenou, bude o pořadí těchto nabídek 
rozhodnuto losem. Stejně tak bude Objednatel postupovat i v případě, že vybraný 
dodavatel bude Objednatelem vyloučen pro neposkytnutí potřebné součinnosti 
k uzavření Prováděcí smlouvy a na první místo v pořadí se tak dostanou jiné nabídky 
se shodnou nabídkovou cenou (to vše za předpokladu, že po vyloučení vybraného 
dodavatele Objednatel nezruší předmětný minitendr). V ostatních případech 
zůstává nabídkám se shodnou nabídkovou cenou sdílené pořadí. K losování budou 
přizváni vždy ti Zhotovitelé, kteří v daném minitendru podali nabídku se shodnou 
nabídkovou cenou a o jejichž pořadí se losuje. O losování bude vyhotoven zápis.

3.8. Objednatel je oprávněn stanovit v minitendru nejvýše přípustnou jednotkovou 
nabídkovou cenu za 1 m3/ha těžebních činností. Pokud Zhotovitel uvede v nabídce 
podané v minitendru jednotkovou cenu vyšší, než je Objednatelem stanovená 
nejvyšší přípustná hodnota, bude z účasti v minitendru vyloučen.

3.9. Pokud Zhotovitel uvede v nabídce v minitendru jednotkovou cenu za 1 m3/ha 
zpracovaného dřeva vyšší, než je hodnota uvedená pro daného Zhotovitele v příloze 
č. 1 této Rámcové dohody, na nabídku podanou takovým Zhotovitelem se pohlíží, 
jako by nebyla podána.

3.10. Se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v minitendru vyhodnocena jako nejvhodnější 
(vybraný dodavatel), uzavře Objednatel Prováděcí smlouvu. V Prováděcí smlouvě 
budou podrobně specifikovány všechny obchodní podmínky plnění dílčí veřejné 
zakázky.

3.11. Kdykoliv během trvání Rámcové dohody je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli předložení dokladů o oprávnění k podnikání, ne starší tří měsíců, 
prokazujících, že Zhotovitel je oprávněn provádět těžební činnosti. Nepředloží-li 
Zhotovitel na žádost Objednatele příslušné doklady, nebo z předložených dokladů 
bude patrno, že příslušné oprávnění k podnikání Zhotovitele bylo pozastaveno, 
přerušeno, nebo zrušeno, není Objednatel povinen postupovat podle předchozího 
odstavce (Objednatel není s takovým Zhotovitelem povinen uzavřít Prováděcí 
smlouvu) a je oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy Zhotovitele, který se 
v minitendru umístil jako další v pořadí, nebo může předmětný minitendr zrušit.
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3.12. Smluvní strany shodně konstatují, že celkové předpokládané množství těžebních 
činností je pouze předpokládaným/orientačním údajem, přičemž množství 
těžebních činností Zhotovitelem skutečně provedených na základě Prováděcí 
smlouvy se může od celkového předpokládaného množství lišit (směrem nahoru i 
dolu). Celkové předpokládané množství stanovené ve výzvě k podání nabídky v 
minitendru však může být v rámci plnění konkrétní dílčí veřejné zakázky navýšeno 
max. o 20 %. Zhotovitel vybraný pro plnění dílčí veřejné zakázky, se kterým bude 
uzavřena Prováděcí smlouva, bude povinen provést celé skutečné množství 
těžebních činností (tj. i množství vyšší než celkové předpokládané množství), a to za 
jednotkovou cenu, kterou uvedl v nabídce podané v minitendru, resp. v Prováděcí 
smlouvě.

3.13. Objednatel je oprávněn zrušit minitendr do doby uzavření Prováděcí smlouvy, a to 
bez uvedení důvodu.

3.14. V případě rozporu mezi ujednáními Prováděcí smlouvy a této Rámcové dohody 
budou mít přednost příslušná ujednání Rámcové dohody s výjimkou, kdy tato 
Rámcová dohoda výslovně připouští odchylné ujednání v Prováděcí smlouvě.

3.15. Případným ukončením této Rámcové dohody není dotčena platnost a účinnost 
Prováděcí smlouvy řádně uzavřené v době trvání této Rámcové dohody.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za dílo bude v Prováděcí smlouvě vždy stanovena v Kč bez DPH, přičemž bude 
vyčíslena jako jednotková cena za 1 m3/ha těžebních činností, jednotná (konstantní) 
pro celý objem dílčí veřejné zakázky. Cena za dílo sjednaná v konkrétní Prováděcí 
smlouvě bude odpovídat jednotkové nabídkové ceně stanovené v nabídce podané 
v minitendru, na jehož základě je Prováděcí smlouva uzavírána, tím Zhotovitelem, 
který v daném minitendru zvítězil.

4.2. Účastníci této Rámcové dohody sjednávají, že jednotkové ceny uvedené 
pro jednotlivé Zhotovitele v příloze č. 1 této Rámcové dohody, resp. sjednané 
v jednotlivých Prováděcích smlouvách, zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené 
s plněním předmětu příslušné Prováděcí smlouvy, a to včetně nákladů na dopravu 
na pracoviště a zpět, zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení 
těchto prací. Zhotovitel tak není v souvislosti s plněním Prováděcí smlouvy oprávněn 
účtovat a požadovat na Objednateli úhradu jakýchkoliv jiných či dalších plateb, resp. 
nákladů.

Tyto ceny, vyčíslené v Kč bez DPH, jsou cenami maximálně přípustnými, a tudíž 
nemohou být po dobu trvání Rámcové dohody, resp. při plnění dílčí veřejné zakázky, 
překročeny (navýšeny).

4.3. Zhotoviteli bude hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění stanovená jako součin 
provedeného množství těžebních činností v m3/ha a jednotkové ceny uvedené 
v příslušné Prováděcí smlouvě.

4.4. Je-li Zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, bude k Zhotovitelem uvedené ceně 
při fakturaci vždy připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a 
účinných právních předpisů.

4.5. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur)
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vystavených Zhotovitelem a řádně doručených Objednateli.

4.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené práce (těžební činnosti) na 
základě Prováděcí smlouvy měsíčně zpětně, vždy po uplynutí příslušného 
kalendářního měsíce, a to v rozsahu skutečně poskytnutého plnění.

4.7. Přílohou faktury bude vždy kopie předávacího protokolu, který bude potvrzen 
Objednatelem, ve kterém bude uvedeno Objednatelem převzaté plnění (provedené 
těžební činnosti) a současně vyčíslen odsouhlasený počet m3/ha, zpracovaných 
Zhotovitelem v uplynulém kalendářním měsíci. Faktura musí mít vždy náležitosti 
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.

4.8. Doba splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem 
Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne doručení řádného 
daňového dokladu (faktury) Objednateli.

4.9. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH")- Jednotlivé přílohy daňového dokladu 
(faktury) stanoví příslušné Prováděcí smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura) 
nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných 
touto Rámcovou dohodou, resp. příslušnými Prováděcími smlouvami, je Objednatel 
oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž 
by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná 
běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), 
a to případně včetně požadovaných příloh. V případě, že práce (dílo) nebudou 
provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovení 
obdobně.

4.10. V případě, že práce (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li 
vady, Objednatel není povinen provedené práce Zhotoviteli zaplatit a současně 
Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.

4.11. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána 
z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději 
v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.

4.12. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je 
povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

4.13. 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 za provedené práce bez 
DPH.

4.14. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám 
Objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za 
Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak 
nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
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5. Odpovědnost za škodu a za vady

5.1. 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 (mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní 
strany).

5.2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a 
majetku, ke kterým dojde v souvislosti splněním jeho povinností dle Rámcové 
dohody, resp. jednotlivých Prováděcích smluv.

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí 
plnění Objednatelem.

5.4. Vykazují-li Zhotovitelem provedené těžební činnosti vady, je Objednatel oprávněn 
požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené 
těžební činnosti.

5.5. Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tento vady v Objednatelem 
stanovené přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady 
neodstranitelné, je Objednatel oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy nebo 
požadovat slevu z ceny za provedené těžební činnosti.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana 
nárok na uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči 
povinnému účastníkovi Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení.

6.2. Smluvní pokuty budou pro jednotlivé dílčí veřejné zakázky stanoveny vždy 
v Prováděcí smlouvě. V Prováděcí smlouvě budou stanoveny zejména sankce vůči 
Zhotoviteli vyplývající z nesplnění dohodnutého objemu prací ve sjednaném čase, 
množství a kvalitě.

6.3. Pro jeden případ porušení povinností stanovených touto Rámcovou dohodou, resp. 
Prováděcí smlouvou, lze kumulativně uplatnit více smluvních pokut.

6.4. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu na základě Prováděcí 
smlouvy ani jejím samotným zaplacením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit 
povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno; Zhotovitel je i nadále 
povinen ke splnění takovéto povinnosti.

6.5. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; 
ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

6.6. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným 
zaplacením nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové dohody nebo od 
Prováděcí smlouvy. Odstoupením od Rámcové dohody či Prováděcí smlouvy 
nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, kjejímuž zaplacení již Zhotoviteli 
vznikla povinnost.
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6.7. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění ze 
strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli. 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).

6.8. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
v případě porušení povinnosti podle odst. 1.3. Rámcové dohody, a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7. Doba trvání rámcové dohody

7.1. Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.

7.2. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi účastníky Rámcové 
dohody.

7.3. Tato Rámcová dohoda 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 případě, že 
k uveřejnění Rámcové dohody dojde před 1. 1. 2019, nabývá Rámcová dohoda 
účinnosti ke dni 1. 1. 2019. V případě, že Rámcová dohoda nebude podléhat 
povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Rámcová dohoda 
účinnosti dnem 1. 1. 2019 a v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá 
účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8. Ukončení platnosti Rámcové dohody, výpověď Rámcové dohody

8.1. Platnost a účinnost této Rámcové dohody končí:
a) uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody,
b) v případě, kdy se během trvání Rámcové dohody sníží počet Zhotovitelů 

způsobilých plnit veřejnou zakázku na základě Rámcové dohody na jednoho,
c) písemnou dohodou smluvních stran.

8.2. Kterákoliv smluvní strana, resp. kterýkoliv účastník Rámcové dohody může 
Rámcovou dohodu vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou 
formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany sjednávají, 
že vypovídá-li Rámcovou dohodu Zhotovitel, postačí, doručí-li výpověď Objednateli, 
přičemž účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po dni doručení výpovědi 
Objednateli. Zhotovitel je povinen použít vzor výpovědi, který tvoří přílohu P-4 
Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn Rámcovou dohodu vypovědět jak vůči 
všem Zhotovitelům současně, tak i pouze ve vztahu k některému či některým 
Zhotovitelům. Objednatel výpověď doručí vždy dotčenému Zhotoviteli či 
Zhotovitelům, přičemž účinky výpovědi vůči jednotlivým Zhotovitelům nastávají po 
uplynutí výpovědní doby, která činí 2 měsíce a počíná běžet dnem následujícím po 
doručení výpovědi příslušnému Zhotoviteli. Výpovědí Rámcové dohody nezaniká 
nárok na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody, resp. Prováděcích 
smluv ani nárok na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

8.3. Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit 
za podmínek stanovených právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem). 
Odstoupení od Rámcové dohody musí být písemné a musí být doručeno druhé
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smluvní straně. Pokud od Rámcové dohody odstupuje Zhotovitel, postačí, když 
odstoupení od Rámcové dohody doručí pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové 
dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody, 
resp. Dílčích smluv ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu 
Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel 
je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:

provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo 
sjednáno v konkrétní Prováděcí smlouvě;
hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a péče o životní prostředí;
neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Prováděcí smlouvy uzavřené na 
základě této Rámcové dohody, kdy Objednatel bude nucen zajistit provedení 
těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a 
vzniku škod;
přerušení prací Zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle 
než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se Objednatel s příslušným Zhotovitelem 
v konkrétním případě jinak; nebo
opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti podle odst. 1.3. Rámcové 
dohody;
opakovaného (nejméně 2x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností 
Zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo Prováděcí smlouvou.

8.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě, že 
vůči majetku Zhotovitele bude probíhat insolvenční řízení nebo insolvenční návrh 
bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, či Zhotovitel vstoupí do likvidace.

8.5. Předčasné ukončení této Rámcové dohody nemá vliv na platnost a účinnost do té 
doby nesplněných Prováděcích smluv uzavřených za trvání této Rámcové dohody, 
nebude-li se důvod předčasného ukončení týkat rovněž takové Prováděcí smlouvy. 
Práva a povinnosti z takto uzavřených Prováděcích smluv se budou i nadále řídit 
ujednáními smluvních stran uvedenými v této Rámcové dohodě, a to bez ohledu 
na její předčasné ukončení.

8.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy rovněž v případě prodlení 
Zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 (dvaceti) dní po termínu 
sjednaném v Prováděcí smlouvě.

8.7. Smluvní strany sjednávají, že v souvislosti s odstoupením od této Rámcové dohody, 
resp. Prováděcích smluv, si nebudou povinny vracet plnění, které si vzájemně 
poskytly na základě již řádně splněných Prováděcích smluv.

9. Elektronická komunikace dle § 211 odst. 3 a násl. Zákona

9.1. Veškerá komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to včetně podání 
nabídek v minitendru, bude vedena výlučně elektronicky, a to v souladu s ust. § 211 
odst. 3 Zákona. Zhotovitel se zavazuje používat k elektronické komunikaci výhradně 
komunikační kanály stanovené Objednatelem stím, že Objednatel sdělí Zhotoviteli
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veškeré informace a technické podmínky nezbytné pro tuto elektronickou 
komunikaci při podpisu Rámcové dohody.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, reakce na taková 
jednání

10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Rámcové dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se 
zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Rámcové dohody a veškerých 
činnostech s ní souvisejících.

10.2. 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.

10.3. 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 ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost 
druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich 
znění.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato Rámcová dohoda je uzavřena dnem podpisu smluvními stranami. Rámcová 
dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků 
podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody 
je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou 
být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

11.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními 
stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými 
povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele 
údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy 
včetně Rámcové dohody a případně též včetně Prováděcích smluv. Dále smluvní 
strany berou na vědomí povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv).
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11.4. Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto její přílohy:

1. Příloha P-l - Přehled zhotovitelů a jejich nabídkových cen za m3/ha (v této 
příloze jsou specifikovány nabídkové ceny za 1 m3/ha těžebních prací uvedené v 
nabídkách jednotlivých Zhotovitelů na uzavření rámcové dohody předložených v 
rámci Zadávacího řízení);

2. Příloha P-2 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

3. Příloha P-3 - Zásady požární ochrany;

4. Příloha P-4 - Výpověď rámcové dohody (vzor).

11.5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu 
odpovídajícím počtu účastníků této Rámcové dohody + 1 vyhotovení. Každý ze 
Zhotovitelů obdrží jedno vyhotovení, Objednatel dvě vyhotovení.

11.6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, a že tato Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich 
vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Zhotovitele

Obchodní 
firma/jméno a 

příjmení Zhotovitele

Místo podpisu 
Rámcové smlouvy

Datum podpisu 
Rámcové smlouvy

Podpis Zhotovitele

AGRO-DŘEVO, s.r.o. Vimperk / iíj /f

Bohm Václav Vimperk
"í H l: /V

Dolinka Jiří Vimperk
-v

..
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Obchodní 
firma/jméno a 

příjmení Zhotovitele

Místo podpisu 
Rámcové smlouvy

Datum podpisu 
Rámcové smlouvy Podpis Zhotovitele

Holčík Radomír Vimperk
'i f // ‘ -

Honner Martin Vimperk

Huleš Karel Vimperk

Chum Ondřej Vimperk

Konrád Jiří Vimperk 4iJz.

Kopí Václav&Jiří,
s.r.o. Vimperk 4 ■ ■.

Křovina Pavel Vimperk

Kůs Lukáš Vimperk
's-'1 >"/

Morong Jindřich Vimperk . /'/ / /

Pobiš Jaroslav Vimperk
J íj / ■*? -s 4,

Půbai Miroslav Vimperk
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Obchodní 
firma/jméno a 

příjmení Zhotovitele

Místo podpisu 
Rámcové smlouvy

Datum podpisu 
Rámcové smlouvy Podpis Zhotovitele

Schinzel Jiří Vimperk

Silva&Equi s.r.o. Vimperk
-

Šíma Roman Vimperk

----------------- ^

v' k„,. \,j. • \ v-

Špiroch Petr Vimperk

Turinek Milan Vimperk

WOOD FOX forest
s.r.o. Vimperk

WOOD&FOREST
MORONG s.r.o. Vimperk
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Příloha P-l Rámcové dohody k veřejné zakázce Těžební činnosti - těžba a práce motorovou
pilou (rámcová dohoda) - LZ Boubín 2019, část 2 - Práce s motorovou pilou

Cena za 1 m3/ha provádění těžebních činností uvedená v nabídkách jednotlivých 
Zhotovitelů předložených v rámci Zadávacího řízení (pro každého Zhotovitele je 
specifikována samostatně):

Obchodní 
firma/jméno a 

příjmení Zhotovitele

Pořadí
Zhotovitele

Práce/Výchov 
né zásahy - 

těžba hroubí v 
prořezávkách, 
odkorňování 

dříví a 
manipulace 

dříví na všech 
lokalitách

Práce/Výchov 
né zásahy - 
prořezávky, 

výřez
nežádoucích

dřevin,
zpřístupňování

lesních
porostů apod.

Datum
podpisu

Podpis
Zhotovitele

Dílčí
nabídková

cena 1
Kč bez DPH/ 

m3

Dílčí
nabídková

cena 2
Kč bez DPH/ 

ha

Půbal Miroslav 1 600,00 3 000,00

Schinzel Jiří 2 480,00 11 000,00

Bohm Václav 3 600,00 15 000,00

Kůs Lukáš 4 650,00 17 000,00

Konrád Jiří 5 800,00 15 000,00 4% Ji. 2cWý

Holčík Radomír 6 900,00 18 000,00

Turinek Milan 7 1 000,00 20 000,00

WOOD FOX forest
s.r.o. 8 1 000,00 30 000,00

Kopf Václav&Jiří,
s.r.o. 9 2 000,00 10 000,00

Chum Ondřej 10 1 300,00 18 000,00
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Morong Jindřich 11 1 500,00 40 000,00

Huleš Karel 12 2 000,00 20 000,00

Špiroch Petr 13 2 000,00 20 000,00

Křovina Pavel 14 2 000,00 20 000,00

WOOD&FOREST
MORONG s.r.o. 15 1 600,00 41 000,00

Honner Martin 16 2 000,00 35 000,00

Pobiš Jaroslav 17 3 000,00 30 000,00

Silva&Equi s.r.o. 18 5 000,00 20 000,00
L.

Šíma Roman 19 6 000,00 20 000,00

Dolinka Jiří 20 8 000,00 18 000,00

AGRO-DŘEVO, s.r.o. 21 50 000,00 80 000,00 Qj !4/9
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Příloha P-2 Rámcové dohody

ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): (bude doplněno zadavatelem před podpisem Rámcové dohody)

2. Zhotovitel:
2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Rámcové dohody odpovídá u
sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že 

v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje 
požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje 
předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů 
ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle 
požadavků výrobců,

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) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za 

neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, 
produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na 
ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných 
pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci 
a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky 
nebo Lesů ČR či 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 právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou 
osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Rámcové dohody, v místě plnění 
a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.
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Příloha P-3 Rámcové dohody

ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Zhotovitel je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR 

jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Zhotovitel oznámí 
operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo 
zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 
pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 

směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 

vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Příloha P-4 Rámcové dohody k veřejné zakázce Těžební činnosti - těžba a práce motorovou pilou 
(rámcová dohoda) - LZ Boubín 2019

v
Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Boubín 
Zámecká alej 254 
385 15 Vimperk

V (doplní Zhotovitel) dne (doplní Zhotovitel)

Výpověď Rámcové dohody na provádění těžebních činností - těžba a práce motorovou 
pilou pro LZ Boubín (rok 2019)

Vážení,

dne (Zhotovitel doplní datum uzavření Rámcové dohody) byla mezi Lesy České 
republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČ: 42196451 (dále jen “Objednatel’ ’) a (Zhotovitel doplní svůj název/jméno a 
příjmení, sídlo/adresu trvalého bydliště a 1C) (dále jen „Zhotovitel") uzavřena Rámcová 
dohoda na provádění těžebních činností - těžba a práce motorovou pilou pro LZ Boubín (rok 
2019) (dále jen „Rámcová dohoda"). Rámcová dohoda se vztahuje k části Veřejné zakázky 
označené názvem (doplní uchazeč).

V souladu s odst. 8.3. Rámcové dohody tímto Zhotovitel vypovídá Rámcovou dohodu bez 
udání důvodu. Účinky této výpovědi nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém vám byla 
doručena tato výpověď.

S pozdravem




