
SMLOUVA O DÍLO. 

 

    uzavřená  podle § 536 a  násl. obchodního zákoníku mezi těmito smluvními 

                          stranami: 

 

    1. objednatelem:  

 

      Název: Lesy města Písku s.r.o.  

                  Flekačky 2641      

                  397 01 Písek      

 

                 IČO: 25186477 

                 DIČ: CZ25186477  

                 osoba oprávněná  jednat ve věcech této smlouvy : ing. Václav Zámečník 

 

 

                                       a 

    2. zhotovitelem: 

   

       název:   KOŠARKA s.r.o. 

                     Horní Záhoří  16 

                     398 18 Záhoří  

                      

                      IČO: 07461828 

                      DIČ: CZ07461828 

                    osoba oprávněná  jednat ve věcech této smlouvy :  Viorika Shiman            

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

ČL.I. 

Předmět smlouvy. 

 

Předmětem  smlouvy  je  závazek  zhotovitele v době jarní expedice stromků z lesních      

školek- Jarník, Pecky,Hirt, Srch, Beranka,Čapek, V Srdci: 

a/ vyzvedávání, třídění, balení a následná manipulace (skládání, nakládání a uložení) 

     sadebního materiálu lesních dřevin. 

 

b/ následná úprava ploch po jarním vyzvedávání - tzn.odstranění nevytříděných sazenic 

    a další úpravy plochy před setím.  

         

          Dále práce v lese – vyklízení a pálení klestu, stavba oplocenek, zalesňování.  

 . 



 

 

 

 

 

 

 

Čl.II. 

Cena díla. 

 

       Cena díla je  stanovena   smluvně takto:  

 

1. Vyzvedávání sazenic:  Kč za výkon 1normohodiny ( v tabulce je uveden  počet 

sazenic na výkon 1 normohodiny) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Manipulace se sazenicemi: nakládání, zakládání apod.   Kč/ hod. 

     

3. Úprava ploch po jarním vyzvedávání:  Kč/1m2 

 

4. Ostatní práce v lese  Kč na 1 normohodinu 

 

  

       

    

 

Čl.III. 

Doba plnění. 

Zhotovitel  zahájí práce  na realizaci  díla  1.3.2019 a ukončí práci na díle ve     

stanoveném objemu a rozsahu  nejpozději do 30.4.2018. 

 

 

Čl.IV. 

Místo plnění. 

Dřevina Počet ks Kč 

Smrk 422  

Smrk semenáčky 840  

Borovice - semenáčky 840  

Modřín 500  

Douglaska  422  

Jedle 323  

Buk - semenáčky 840  



 

          Místem plnění předmětu smlouvy o dílo v dle Čl.1. jsou lesní školky a porosty 

objednatele.  

 

 

 

 

 

 

ČI.V. 

Platební podmínky 

 

          Veškeré  práce  budou  měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy 

nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací a po odsouhlasení 

objednatelem vystaví fakturu. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 14 dní po obdržení.  

 

 

 

Čl.IV 

 

Obchodní tajemství 

              Smluvní strany považují obsah této smlouvy, stejně jako všechny skutečnosti týkající 

se jejich vzájemného vztahu a spolupráce, o kterých se dozvěděly v souvislosti s touto 

smlouvou a které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné (např. skutečnosti nebo 

informace dostupné ve veřejných informačních zdrojích, jako jsou obchodní rejstřík, katastr 

nemovitostí aj.), za důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku a současně za 

obchodní tajemství podle § 504 téhož zákona a zavazují se zachovávat o nich mlčenlivost a 

učinit vše nezbytné pro jejich ochranu a zamezení jejich zneužití. Za obchodní tajemství 

považují smluvní strany zejména údaje identifikující osobu prodávajícího a údaje o ceně, 

množství a kvalitě prováděných služeb. 

               Smluvní strany se dohodly na tom, že informace označené v předchozím odstavci 

mohou být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněny nebo sděleny kterémukoli třetímu 

subjektu pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. To neplatí, 

vyplývá-li povinnost zpřístupnění informací podle této smlouvy třetí osobě ze zákona nebo z 

pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

 

Čl.IV 

Jiná  ujednání. 

         Zhotovitel  se  zavazuje  realizovat  dílo  na vlastní zodpovědnost a vlastními,     

popřípadě pronajatými výrobními  prostředky. 

Zhotovitel  odpovídá  v  plném rozsahu  za bezpečnost práce a ochranu zdraví       

všech svých pracovníků.  

Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, kteří budou plnit smlouvu o     

dílo u objednatele. 

Zhotovitel zajistí udělování pracovních pokynů a evidenci odpracované doby  

          svých zaměstnanců pověřenou osobou 

 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejich návrhy mohou 

vystavovat obě strany. 

               Tato smlouva je kdykoli vypověditelná  do 10 dnů písemnou formou. 



 Tato  smlouva je  vyhotovena ve  dvou exemplářích z nichž   každá  strana    obdrží  

po jednom výtisku. 

         

 

 

 

     V  Písku, dne  1.2.2019 

 

 

 

               ……………....................                                            …………….................... 

                         objednatel                                                               zhotovitel 

            


