
SMLOUVA O DÍLO

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupený na základě pověření a podpisového řádu č. 02/2014 Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem 
Krajského ředitelství Zlín
(dále jen „objednatel44)

a

Mgr. Marek Navrátilík,
Se sídlem Díly 754, 696 85 Moravský Písek 
IČ: 62821491, DIČ: CZ
bankovní spojem: 
(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o 
dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo - Oplocení semenného sadu v Kostelanech.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 
pokyny, týkající se podmínek předmětného díla.

Popis díla: provedení oplocení areálu semenného sadu v Kostelanech nad Moravou. Trasa oplocení dle 
přiloženého mapového zákresu. Oplocení bude provedeno z pozinkovaného čtyřhranného pletiva, oko 
55x55 mm, výška oplocení 1800 mm. V částech, kde stojí betonové sloupky, budou využity tyto 
stávající. Na trase podél semenného sadu a klonového archívu budou použity akátové řezané sloupky ve 
výšce adekvátní k výšce oplocení a každý 4 sloupek bude zavětrován. Šíře polí bude 2,5 m.V místě 
vyznačeném v mapě bude postavena jedna vjezdová brána o šířce 350 cm s výpletem.

3. Práce budou provedeny v termínu do 30.12.2018.
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4. Zhotovitel se zavazuje provést práce sjednané dle této smlouvy podle pokynů zadavatele.

2. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Práce budou zahájeny po předáni pracoviště, nejpozději však do 15.12.2018.

2. Dílo bude řádně dokončeno nejpozději v termínu do 30.12.2018.

3. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel
převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě, stane-li se tak v roce, v němž má být dílo dle této 
smlouvy dokončeno.

3. CENA ZA DÍLO

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 295 440 Kč, 
(slovy dvěstědevadesátpěttisícčtyřistačtyčicet korun českých) bez DPH. Cena díla byla dohodnuta 
před zahájením prací a cenová kalkulace je přílohou této smlouvy. Nebude-li dílo realizováno 
v souladu s článkem 1. této Smlouvy, cena za dílo se zhotoviteli nevyplatí, případně se adekvátně 
sníží.

2. Zhotovitel prohlašuj e, že j e plátcem DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude objednatelem uhrazena po písemném převzetí díla 
objednatelem a na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude vystaven 
zhotovitelem a doručen objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu Lesů České republiky, s.p., 
Lesní správy Strážnice uvedenou v záhlaví smlouvy. Splatnost faktury je stanovena dohodou do 30 
dnů ode dne doručení faktury objednateli.

4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit do 14 dnů po obdržení bez 
proplacení doporučeným dopisem na doručením, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným 
požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady,
- byly-li vyúčtované práce provedeny v rozporu se zadáním zhotovitele.

V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou ceny.

5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
a) postoupit splatné nebo nesplatné pohledávky vzniklé podle této smlouvy,
b) zřizovat zástavní právo k pohledávkám vzniklým podle této smlouvy,
c) provádět zápočet pohledávek vzniklých podle této smlouvy, a to ani částečný.
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4. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel zajistí při provádění prací dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany, ochrany životního prostředí.

2. Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu této smlouvy zhotovitel odpovídá u sebe, 
případně u svých spolupracovníků a nese náklady za činnosti s touto odpovědností spojené, zejména 
za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce,
b) technický stav používaných strojů, nástrojů a nářadí,
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) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za ochranu telefonního a 

elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných 

produktů při práci a manipulaci s nimi,
h) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 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 předpisů a příslušných 
rozhodnutí,

i) škody, které způsobí zhotovitel nebo jeho spolupracovníci cestou do místa plnění, v místě plnění 
a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

j) ošetření těžbou nebo soustřeďováním dříví poškozených kořenových náběhů a kmenů proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,

k) likvidaci zbytků po těžbě na skládkách, cestách a vodních tocích způsobem dohodnutým 
s objednatelem.

i) provedení urovnání terénu po skončení těžebních prací dotčených prováděnými těžebními 
pracemi.

3. Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu 
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, 
měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), 
výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně na výzvu objednatele odstranit nedostatky na pracovišti a díle 
během realizace díla.

5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 5 dnů od uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady bezodkladně odstranit v co nejkratší době. Termín 
odstranění vad se dohodne písemně.

6. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích, včetně 
provizorního dopravního značení souvisejícího s prováděním díla.
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7. Zhotovitel je oprávněn užívat dotčené pozemky pouze v mezích oprávnění udělených dle 
příslušných právních předpisů, popř. na základě souhlasů jejich případných dalších vlastníků; 
způsobí-li na nich škody, je povinen je uhradit /odstranit.

8. Zhotovitel nese riziko škod, vzniklých na zpracovávaném dříví od okamžiku převzetí pracoviště do 
okamžiku předání řádně zhotoveného díla.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škod na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích a 
nadzemních a podzemních vedeních, způsobených v souvislosti s prováděním prací.

5. DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje kontrolovat provádění díla a poskytnout součinnost s omezením provozu na 
komunikacích a podobně.

2. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele dokončené dílo bez zjevných vad nejpozději do 3 dnů 
po doručení oznámení o dokončení díla.

6. ZAJIŠTĚNÍ LHŮT, SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY, 
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. V případě nedodržení lhůty řádného dokončení díla dle čl. 2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení. Objednatel na smluvní pokutu vystaví 
samostatnou fakturu s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení zhotoviteli.

2. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku dle této smlouvy si smluvní strany sjednaly úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě škod vzniklých na cizím majetku, které způsobí zhotovitel nebo osoba, kterou zhotovitel 
použije (pověří) k plnění předmětu smlouvy, budou škody zhotovitelem odstraněny nebo uhrazeny.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 250 Kč (slovy dvě stě padesát korun českých) za poškození každého kmene či 
kořenového náběhu jednoho stromu.

7. CRIMINAL COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzuj í, že v průběhu vyj ednávání o této Smlouvě vždy j ednaly 
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činností 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), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
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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 kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích 
zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. 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 po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady 
a hodnoty CCP LČR, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. 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. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel se zavazuje k potřebné součinnosti při provádění díla.

2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku na pracovišti.

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy.

4. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch, které 
budou ovlivněny činností související s uskutečňováním díla.

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

4. 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 ě. 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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5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení 
smlouvy.

6. Součástí Smlouvy je mapový zákres díla a cenová kalkulace.

Ve Zlíně dne V

Objednatel:

Ing. Martin Pavlíček 
Ředitel KŘ Zlín

Zhotovitel:

Mgr. Marek Navrátilík
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---------- Původní e-mail-----------
Od: Marek Navrátilík 
Komu: Crhonek Tomáš Ing <t
Datum: 27.11. 2018 8:20:56
Předmět: dílčí rozpočet na stavbu oplocení sadu Kostelany 

Dobrý den,
dle Vašeho požadavku zasílám dílčí rozpočet na Vámi požadovaný záměr- stavba oplocení sadu
Kostelany
-akátové hranoly 8x8x250 cm- kus 300,-Kč x 180 ks................................................ ZD 54.000,-Kč + DPH
- akátové vzpěry 8x8x150 cm- kus 154,-Kč x 60 ks................................................... ZD 9.240,-Kč + DPH
-pletivo 4x4x180 cm , pozink s nap. drátem 800 bm................................................. ZD 63.200,-Kč + DPH
- brána dvoukřídlá výška 180 cm- zavírací s výpletem..............................................ZD 15.000,-Kč + DPH
- betonáž + pažení..................................................................................................................... ZD 3.800,-Kč
+ DPH
- spotřební materiál...................................................................................................................ZD 2.000,-Kč
+ DPH
- doprava materiál + osoby..................................................................................................... ZD 20.000,-Kč
+ DPH
- práce............................................................................................................................................. ZD
128.200,-Kč + DPH
celkový součet za požadované dílo je 295.440,-Kč + DPH 21%.

S pozdravem Mgr. Marek Navrátilík




