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SMLOUVA O DÍLO

č. 2/R/71/2019

na sběr a dodávku šišek, semen, plodů a roubů lesních dřevin, 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl„ zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Odběratel:
Lesy České republiky, s. p.,

se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové,
IČO 42196451,
DIČ CZ 42196451,
zapsané v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540,
zastoupené na základě podpisového řádu 6. 2/2014 ,
ředitelkou Semenářského závodu Týniště nad Orlicí
na základě pověření k podpisu smlouvy zastoupen , zástupcem 
ředitele pro genetiku 
(dále jen „odběratel)"

a

Dodavatel:

Mgr. Martin Foltánek

Datum narození: 
Místo podnikání: Koreisova 20, 614 00 Brno
IČ: 74870386
Číslo bankovního účtu:  
Podnikatel není plátcem DPH
Podnikatel zapsán v živ. rejstříku Magistrátu města Brna 
(Č. j.: ZUMB/8624/2009/Zas/5)
(dále jen „dodavatel")

uzavírají a tímto uzavřeli tuto smlouvu o dílo:

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení sběru semen a semenné suroviny lesních dřevin (dále 
jen „suroviny") dodavatelem výstupem do korun lesních stromů v určených lesních 
porostech (které jsou nedílnou součástí lesních pozemků, k nimž má odběratel právo 
hospodaření), semenných sadech a dodání této suroviny odběrateli na určeném místě a 
v termínu dle této smlouvy.

2. Sběr bude proveden v níže uvedených lokalitách; nasbíraná surovina bude skladována 
odděleně dle jednotlivých uznaných jednotek a jednotlivých poboček ÚHŮL:

Lesní
správa Číslo uznané jednotky JPRL Pobočka

ÚHÚL Období sběru

Jindřichův
Hradec

CZ-2-2A-MD-00010-16-5-C 328 C 16 České
Budějovice

7. 2.2019- 
31. 3. 2019
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Pro potřebu identifikace lesních porostů určených ke sběru suroviny budou dodavateli 
předány příslušné mapové podklady nebo bude s těmito porosty seznámen přímo v terénu 
pověřenými pracovníky příslušné lesní správy nebo semenářského závodu.

3. Smlouva se uzavírá na sběr a dodávku této suroviny (semena/pledy/šišky)

Lesní
správa

Dřev
ina

Přírodní
lesní

oblast

Lesní
vegetační

stupeň

Číslo
genové

základny
Množství

kg

Minimální
podíl

selektova
ného RM 

(%)

Pozn.

Jindřichův
Hradec

MD 16 5 “ 500 100 maximum

Odběratel je oprávněn z důvodu vnějších vlivů jednostranným oznámením dodavateli 
snížit množství poptávané suroviny. V takovém případě je dodavatel oprávněn a zároveň 
povinen sbírat a dodat množství takto snížené a pouze takové množství mu bude 
uhrazeno.

4. Dodavatel provede sběr suroviny na své náklady a nebezpečí.

5. Dodavatel je povinen zabezpečit dodržení všech obecně závazných právních předpisů, 
zejména pak právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví 
zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany 
majetku odběratele a ostatních právnických a fyzických osob, dále zabezpečit splnění 
zdravotních a kvalifikačních předpokladů, platnost oprávnění potřebných pro 
uskutečňování sjednaného díla (s přihlédnutím k možnosti zvýšeného rizika při práci ve 
výškách) a používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika 
vykonávané práce.

Dodací podmínky

1. Kvalita semenné suroviny se předpokládá standardní, odvozená od dlouhodobě 
zjištěných hodnot, s důrazem na vlhkost, plnost, podíl příměsí a nečistot, plíseň, napadení 
škůdci apod. dle ČSN 48 1211. Každé balení suroviny bude uvnitř obsahovat vložní lístek, 
na němž bude uvedeno číslo uznané jednotky a název lesní správy místa původu. 
V případě nedodržení požadované kvality dle CSN 481211 nebo v případě nedodržení 
označení nebude surovina odběratelem převzata a uhrazena.

2. Surovina bude předávána dle dřevin a uznaných jednotek do místa plnění a to tak, aby 
nedocházelo ke znehodnocení suroviny skladováním. Surovina bude předána nejpozději 
v den ukončení sběru, místem převzetí je sídlo místně příslušné lesní správy (LS), 
nebude-li určeno jinak.

3. Oprávněné osoby k převzetí suroviny za odběratele jsou:

Organizační jednotka funkce jméno
LS Jindřichův Hradec Zástupce lesního správce
SZ Týniště Zástupce ředitele pro genetiku

4. Dokladem o předání suroviny je dodací list, vystavený dodavatelem a podepsaný 
oprávněnou osobou k převzetí odběratele. V dodacím listu budou uvedeny minimálně tyto 
údaje: číslo uznané jednotky, dřevina, množství (kg), sjednaná cena (Kč bez DPH), 
dodávající, datum předání.

5. Dodací list bude potvrzený dodavatelem i odběratelem.
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III.
Kupní cena

1. Za sběr a řádně dodanou surovinu ve sjednané kvalitě zaplatí odběratel dodavateli 
dohodnutou cenu takto:

Dřevina Cena za sběr 
s dopravou suroviny na 

dodací místo v Kč/kg
MD 150

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li 
povinnost k její úhradě.

2. Cena za sběr zahrnuje náhradu veškerých nákladů spojených s poskytnutím všech plnění 
odběrateli dle této smlouvy. Dodavatel není oprávněn účtovat žádné další částky 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

IV.
Platební ujednání

1. Cenu za sběr suroviny ve sjednané kvalitě uhradí odběratel dodavateli spolu s případnou 
DPH na podkladě faktury řádně vystavené dodavatelem na základě potvrzených dodacích 
listů. Splatnost řádně vystavené faktury (ceny účtované dodavatelem odběrateli na jejím 
základě + DPH) je 21 dnů ode dne jejího vystavení, která musí být doručena odběrateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení

2. Je-li plnění dodavatele předmětem DPH, faktura musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména § 28 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění). Přílohou faktury bude kopie 
datovaného dodacího listu opatřeného podpisy oprávněných pracovníků smluvních stran, 
stvrzující převzetí celého dodávky odběratelem. V případě, že faktura nebude odpovídat 
stanoveným požadavkům, je odběratel oprávněn zaslat ji dodavateli zpět, aniž by se tak 
dostal do prodlení s platbou; lhůta 21 dnů splatnosti počíná běžet od vystavení bezvadné 
faktury, včetně přílohy, která musí být doručena odběrateli do 3 pracovních dnů od jejího 
vystavení.

3. Dohodnutá cena bude zaplacena dodavateli na základě faktury řádně vystavené 
dodavatelem po ukončení sběru a dodání suroviny dle této smlouvy odběrateli. Úhrada 
bude provedena v české měně. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je považován 
den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

4. Dohodjiutá cena bude fakturována na adresu:
Lesy České republiky s. p., Semenářský závod, Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad 
Orlicí.

5. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den 
splatnosti odepsána z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

6. Odběratel nebude poskytovat zálohu na kupní cenu.
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V.
Podmínky plnění smlouvy

1. Sběr suroviny bude prováděn v souladu se zákonem č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin a vyhláškou č. 29/2004 Sb. v účinných zněních. 
Pokud nejsou některé z podmínek sběru v těchto předpisech řešeny, účastníci této smlouvy 
se dohodli, že budou dodržována pravidla a ustanovení uvedené v ČSN 481211. Dodavatel 
denně před započetím sběru uvědomí odběratele o lokalitách, v nichž bude provádět sběr 
suroviny pro případnou kontrolu ze strany odběratele. Dále minimálně 2 pracovní dny před 
zahájením sběru suroviny dle této smlouvy, telefonicky uvědomí pověřenou osobu o 
termínu a lokalitě zahájení sběru.

2. Odběratel může v případě změny podmínek (výskyt škůdců, klimatické vlivy) nabídnout 
dodavateli náhradní plnění ve srovnatelných podmínkách při platnosti ostatních ustanovení 
této smlouvy.

3. Pracovníci dodavatele budou mít u sebe kopii posledního listu této smlouvy jako doklad 
opravňující je k vjezdu do lesa a ke sběru suroviny a doklad prokazující oprávnění k práci 
ve výškách.

4. Sběrsemenné suroviny z korun stromů bude prováděn trhačskou technikou minimalizující 
poškození stromů, tzn. bez stupaček.

5. Při ohlášené kontrole ze strany pověřené osoby bude této kontrole přítomen dodavatel 
s pověřeným pracovníkem odběratele.

VI,
Sankce

1. Za nedodání požadovaného množství semenné suroviny dle bodu ad I) odst. 3, přestože 
její úroda a kvalita v určených lesních porostech je pro sběr dostatečná, může odběratel 
uplatnit vůči dodavateli sankce za nesplnění zakázky až do výše 50% hodnoty nedodané 
semenné suroviny dle této smlouvy.

2. Za nedodržení podmínek smlouvy dle bodu ad) V odst. 3 (bezeškodné provedení sběru) 
může odběratel uplatnit vůči dodavateli sankce až do výše hodnoty 30% takto sebrané 
semenné suroviny.

3. Dodavatel nese plnou odpovědnost za případné sankce ze strany orgánů veřejné správy 
za nedodržení těchto povinností na straně dodavatele vyplývajících ze Zákona 149/2003Sb. 
a jeho prováděcí vyhlášky 29/2004 Sb. v účinných zněních a to zejména:

neohlášení počátku sběru pověřené osobě alespoň 2 pracovní dny před jeho zahájením
- neumožnění kontroly provádění sběru pověřené osobě
- sběr mimo určené uznané porosty
- uvedení nepravdivých údajů o původu semenného materiálu
- nedodržení povinnosti skladovat surovinu odděleně dle UJ

4. Případné pokuty udělené odběrateli orgány veřejné správy za nedodržení výše uvedených 
povinností budou naúčtovány dodavateli.

5. Úhradou smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v plné výši.
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6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). Úhradou smluvní pokuty není 
dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele požadovat po dodavateli náhradu škody 
způsobenou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti sankcionovanou smluvní 
pokutou, a to v plné výši.

7. Úhradu smluvní pokuty provede dodavatel na účet odběratele, a to na základě odběratelem 
řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného dodavateli, se splatností 21 
dnů ode dne vystavení faktury, která musí být doručena do 3 pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující 
popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo odběratele 
smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je 
dodavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět odběrateli, aniž se tak dostane do 
prodlení s platbou; lhůta 21 dnů splatnosti počíná běžet od vystavení bezvadného dokladu 
dodavateli.

8. Dodavatel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že porušení jeho povinnosti bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku.

9. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní 
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení až do úplného zaplacení.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí ve smlouvě sjednaných.

Ve věcech uskutečňování této smlouvy jsou kontaktními osobami smluvních stran:

Kontaktní osoba odběratele č. 1 (LS Jindřichův Hradec):
Jméno a příjmení: 
tel. (mobil): 3 
e-mail: v

Kontaktní osoba odběratele č. 2 (SZ Týniště)
Jméno a příjmení: 
tel. (mobil):  
e-mail: 

Kontaktní osoba dodavatele:

Jméno a příjmení: 
tel. (mobil): 
e-mail: 

Pověřená osoba: _
Pobočka ŮHÚL: České Budějovice

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Dodavatel i odběratel jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit v případech a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

5

mailto:vladimir.cepak@lesycr.cz
mailto:michal.remes@lesycr.cz
mailto:martin.foltanek@gmail.com


2,4 Pracovní pokyn 10/2015 PFíloha č. 6

2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, pokud je odběratel v prodlení 
s úhradou kupní ceny dodavateli déle než 10 dní.

3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nedodání potřebných 
informací o lesních porostech určených ke sběru suroviny ze strany odběratele dle části 
I., odstavce 2.

4. Odběratel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě vážného porušení smlouvy 
ze strany dodavatele, zejména uvedení nepravdivých údajů o původu semenného 
materiálu, sběru semenné suroviny mimo porosty určené smlouvou, sběr s použitím 
stupaček, ohrožení majetku odběratele, případně třetích osob.

5. V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své 
vzájemné závazky a pohledávky vyplývající z této smlouvy do 30 dnů od právních účinků 
odstoupení.

Vlil.
Komunikace mezi smluvními stranami

1. Přijetí zpráv zaslaných jednou smluvní stranou prostřednictvím e-mailu musí být 
potvrzeno druhou smluvní stranou do 24 hodin od přijetí.

2. Zprávy zasílané e-mailem budou adresovány na kontaktní údaje oprávněných osob 
smluvních stran.

3. Ostatní písemná korespondence bude zasílána na adresu sídla smluvní strany.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního 
spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

IX.
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.

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny 
uveřejnit Smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany 
jsou s uveřejněním Smlouvy a jejích dodatků včetně metadat srozuměny.

3. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanoveni občanského zákoníku.

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

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního 
spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

6



2,4 Pracovní pokyn 10/2015 Příloha č. 6

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.

8. 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.

9. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance 
programu Lesů České republiky, s.p. (vizwww.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR"), zejména 
s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem 
zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Dodavatel se při plnění této smlouvy 
zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud 
to jejich povaha umožňuje.

10. 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.

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

12. Smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
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2.4 Pracovní pokyn 10/2015 Příloha č, 6

Kopie této smlouvy slouží současně jako oprávněni udělené vlastníkem lesa ke sběru suroviny 
v období od 7. 2. 2019 do 31. 3. 2019

Na tuto dobu odběratel uděluje dodavateli pro účel realizace této smlouvy v nezbytném 
rozsahu výjimku ze zákazů uvedených v ustanoveních § 20 odst. 1 písm. e) (sbírat semena 
lesních dřevin), písm. g) (jezdit a stát s motorovými vozidly), písm. h) (vstupovat do míst 
oplocených nebo označených zákazem vstupu) a písm. i) (vstupovat do porostů, kde se 
provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a 
doplnění některých zákonů, v účinném znění.

Lesní správa JPRL

Jindřichův Hradec 328 C 16

Dodavatel: Mgr. Martin Foltánek Odběratel: Ing. 

Dne: 7. 2. 2019 Dne: 7. 2. 2019

podpis dodavatele podpis odběratele
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