
Smlouva o dílo 2019 - 09
kterou dle § 2586 a následujicich zákona č. 89/2012 Sb. občan$kého zákoníku uzavřeli:

l) Správa Národního parku podyjí, Na vyhlídce 5, znojmo
Zastoupena ředitelem Ing. Tomášem Rothrôcklem
lČ: 00837971
DIČ: CZ00837971

- jako objednatel

2) Pavlik Petr
bytem
lČ: 16325087
bankovní spojen

- jako zhotovitel

v náskdujícim znění:

l, Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce při zajišťováni účelové hospodář$ké činnosti v lesích a
biotechnické zásahy na nelesnIch plochách na území Národního parku podyjí a v jeho ochranném pásmu, pňčemž se
zavazuje vždy se řídit objednatelem stanovenými pokyny. Objem prací je stanoven v článku lX. Rozsah smluveného díla za
stanovené období s tolerand ' l- 10%.

||, Doba a místo provedeni

Smlouva $é uzavírá na měsíc leden 2019. Místem provedení je území Národního parku podyjí a ochranného pásma
vymezené organizačním, mistnim a prostorcvým rozděleMm uvedeným v LHP, GIS a IS,

Ill. Cena za dílo

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za provedení díla dle platného Ceníku služeb vybraných činnosti
uvedeném v pňloze č. 1 této smlouvy

lV. Zhotovitel se dále zavazuje

l) Provést uvedené práce v souladu se směrnicemi pro uvedenou techndogii. Bude dodržovat zásady ochrany a
bezpečnosti zdraví pň práci, ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním ropnými produkty.

2) Nést riziko vyplývajíci z mimořádných události v souvisbsú s dc}hcldnutými výkony, zvláště pak v oblasti BOZP. .
3) Splnit povinnosti \/yp!ývají¢i z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávněni k výkonu činnosti a

odvodu dani.
4) Splnit podmínky odborné a zdravotní způsobilosti k práci, která je předmětem smlouvy a používat veškeré předepsané

Q$clbní ochranné pracovní prostředky
5) Na základě požadavku objednatele a po vzájemné dohodě obou smiuvnľch stran provádět práce mechanizačními

prostředky objednatele. Zhotovitel odpovídá za poškozenI mechanizačniho prostředku objednatele v případě
prckázaného zaviněni poškozeni ze strany zhotovitele. Na přikaž příslušného odborného ŕeferenta lesni správy provádí
běžné opravy a údržby.

6) PouZívat bidoglcky odbouratelné oleje na mazáni praccvních části mechanizačních prostředků. Toto bude přeanětem
nahodilých kontrol ze strany objednatele.



v. Způsob zjišťováni množství - fakturace -
l

l) Zhotovitel bude předávat dílo po částech a objednatel bezvadné d ilo převezme.
2) Podkladem pro zjištěni objemu již zhotoveného d ila jsou prvotní doklady, které obě strany odsouhlasi svým podpisem.
3) Na základě odswhlasených údajů bude vypočtena Cástka a uhŕazena zhotoviteli do 14 dnů pci podáni faktury. Právo

fakturovat vzniká od$ouh|asenim údajů o výpočtu částky, Vystavená faktura bude obsahovat všechny povinné
náležitcsti včetně uvedeni konkŕétniho čísla smlouvy.

4) Zhotcwitel nemá mimo takto provedeného zúčtováni vůči objednateli žádných pohledávek.

VI, Objednatel se dále zavazuje

l) Před zahájením prací předat zhotoviteli místo k výkonu díla v objemu stanoveném \/ této smlouvě na následujid měsíc
a seznámit zhotovitele s platnou výkonovou (oborovou) normou (dle použité technologie). U těžby dřivi podle skutečné
hmotnatosti po provedeM přijmu hmoty.

2) Vyhotovit zadávací list na dané dílo,
3) Umožnit provedeni díla a vyvíjet patřičnou součinnost,
4) Prostřednictvím pověřeného pracovníka zadat, kontrdovat a převzít práci.
5) Předat zhotoviteli mechanizační prostředek ve stavu způsobilém použití.
6) V případě, že práce zhotovitele s mechanizačním prostředkem objednatele přesáhnou rámec pracovní doby

zaměstnanců objednatele na LS Podmok, souhlasí objednatel s tím, že mechanizační prostředek bude uložen
(zaparkován) v bydlišů zhotovitele.

VIl. Sankce

l) Neprovede-li dílo zhotovitel řádně a včas, může objednatel požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 40 %
z ceny neprovedeného díla.

2) Budou-li na díle závady v kvalitě, bude objednatelem provedena srážka z ceny díla, a to poprvé 10%, podruhé 20%,
potřetí 30%, přičemž má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

3) Objednatel nemá právo na uplatněni sankci uvedených v bodě l) v případech:
- při prokázané pracovni neschopnosti přesahující 3 dnů v měsíci
- při nápravě špatné kvality práce provedené zhotovitelem
- při neplněni smlouvy z titulu vyšší moci.

4) Objednatel neuplatnI sankce z neplnění této smlouvy vůči zhotoviteli při zániku zhotovitele jako sn¶uvnĹ strany, dále
při převodu či přechodu lesů na jiného majitele.

VIII. Ostatní ujednání

l) Právni poměry výslovně neupravené touto $m|clljvou se řidl všeobecně závaznými právními předpisy, zejména pak
obchodním zákoníkem.

2) Veškeré dodatky této smlouvy musí být písemné, čidované, podepsané oběma účastníky a jsou jejími hlavními
součástmi. Totéž pIati o každé změně smbuvy a jejím zrušení či odstoupen j.

3) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel druhý stejnopis,
4) Účastnici prohlašuji, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což pdvrzují svými podpisy.
5) Zhotovitel má právo na základě ,Usneseni Vlády České ŕepubliky ze dne 10.května 2006 č. 535', vjížděta vstupovat

na území Národního parku podyjí za účielem specifIkovaným v této smbuvě (viz dodatek umesenÍ vlády ČR).



lX. Rozsah smluveného díla

ť' Činnost Počet technických jednotek
Likvidace rizikových stromů 50 h
Práce pro myslivost 50 h


