
Číslo smlouvy: SMU-38-42/2019

RÁMCOVÁ DOHODA
- transfer zvláště chráněných druhů rostlin na území KRNAP

dle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění,

Článek 1. 
Smluvní strany

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená: 
ve věcech technických : 
e-mail:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
 

(dále jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem: 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
kontaktní osoba: 
e-mail:

Trvalková školka Michal Kuřík
Studenec u Horek 438, 512 33
72860766

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je zajištění transferů zvláště chráněných druhů rostlin na 
území KRNAP příp. další zahradnické práce dle potřeb objednatele, tj. přesazení zvláště 
chráněných druhů rostlin na určené náhradní stanoviště na území KRNAP, které určí 
pracovníci OOP, kontaktní osoba  

.

2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, 
které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě - objednávce, a to za podmínek 
stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě - objednávce.

2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění 
v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky. Objednatel se zavazuje vždy umožnit 
zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté 
všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2.4 Předpokládaná celková cena prací za dobu trvání rámcové smlouvy je 99.000 Kč bez 
DPH (slovy devadesátdevěttisíckorun českých).
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Článek 3.
Zadávání dílčích veřejných zakázek - dílčí plnění

3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po 
dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy (objednávky) zaslané uchazeči. 
Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných 
zakázek - plnění. Na základě dohody obou smluvních stran lze objednávky zasílat a 
potvrzovat formou elektronické komunikace (email)- uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Zhotovitel nejpozději do třech pracovních dnů potvrdí nebo odmítne danou objednávku. 
V případě, že zhotovitel žádným způsobem ve stanovené lhůtě na tuto objednávku nebude 
reagovat, má se zato, že práci odmítá.

3.2 Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za 
uzavřenou dílčí smlouvu.

3.3 Na platnost a účinnost dílčích smluv - objednávek řádně uzavřených v době trvání 
této Rámcové smlouvy nemá ukončení Rámcové smlouvy jakýkoli vliv.

Článek 4.
Práva a povinnosti zhotovitele

4.1 Zhotovitel je povinen provádět práce ve sjednaném rozsahu, podle pokynů a v kvalitě 
vyžadované objednatelem. Zhotovitel zahájí práce v termínu podle požadavků objednatele. 
Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo 
případné změny při provádění prací. Zhotovitel je povinen vždy do uplynutí 30 kalendářních 
dnů od provedení transferu předat objednateli písemnou zprávu.

4.2 Při provádění prací zhotovitel postupuje s potřebnou odbornou péčí. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou na zdraví a majetku v souvislosti provádění prací dle této 
smlouvy, a to jak objednateli, tak třetím osobám.

4.3 Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP, PO a ostatní obecně platné předpisy.

4.4 Zhotovitel je povinen před nástupem na pracoviště mít potřebné ochranné pomůcky. 
Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a 
ekologických předpisů na pracovišti.

Článek 5.
Práva a povinnosti objednatele

5.1 Objednatel má právo na včasné a řádné provedení pracích v souladu s jeho potřebami 
a oprávněnými zájmy.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Zjistí-li, že zhotovitel provádí práce 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby byly 
odstraněny vady vzniklé vadným prováděním.

5.3 Objednatel je povinen řádně provedené práce převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho 
provedení.
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Článek 6.
Cena a platební podmínky

6.1 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí 99.000,- Kč bez DPH.

6.2 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za 
skutečně poskytnuté plnění, vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem. 
Kopie objednávky včetně rozpisu provedených prací bude přílohou faktury zhotovitele.

6.3 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo 
účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla a fakturovanou částku.

6.4 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení 
objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují 
nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

Článek 7.
Smluvní pokuty

Článek 8.
Doba platnosti rámcové smlouvy

8.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná podpisem smlouvy a končí nejpozději 
31. 12. 2019. Tato rámcová smlouva může být ukončena:

a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
c) písemnou dohodou obou stran;
d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran 

poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné 
právní předpisy.

8.2 Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost 
neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní 
straně.

8.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání 
důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce
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následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem 
dokončeny všechny dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení 
předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.

Článek 9.
Ostatní ujednání

9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2 na základě živnostenského 
listu, který byl předložen při uzavírání této smlouvy.

9.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.

9.4 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel 
a druhý objednatel.

9.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době 
státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

9.7 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu 
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí, dne 05. 03. 2019 Ve Studenci u Horek, dne

správnost ___
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