
č. 1

RÁMCOVÁ DOHODA
Pěstební činnosti - příprava ploch k zalesnění (rámcová dohoda)

- LZ Židlochovice 2019

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540, 
zastoupený:  obchodním ředitelem

(dále jen „Objednatel")
na straně jedné

a

Lesopol, spol. s r.o.
se sídlem K Řeporyjím 29, Třebonice, 155 00 Praha 5 
IČO: 26766311 
DIČ: CZ26766311
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92272
zastoupen , jednatelkou společnosti
bankovní spojení: 
e-mail pro elektronickou komunikaci: 

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon") a podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") tuto

rámcovou dohodu na provádění pěstebních činností - příprava ploch k zalesnění
pro LZ Židlochovice rok 2019

(dále jen „Rámcová dohoda")

1. Úvodní ustanovení, předmět Rámcové dohody

1.1. Objednatel provedl v souladu se Zákonem zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky
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s názvem Pěstební činnosti - příprava ploch k zalesnění (rámcová dohoda) - LZ 
Židlochovice 2019, jehož účelem bylo uzavření rámcové dohody s jedním vybraným 
dodavatelem (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“). Veřejná zakázka 
byla rozdělena na 7 částí. Rámcová dohoda se vztahuje k části Veřejné zakázky 
označené názvem polesí Polesí Židlochovice. Rámcová dohoda je uzavírána na 
základě výsledků Zadávacího řízení.

1.2. Předmětem Rámcové dohody je sjednání obchodních, platebních a dalších podmínek 
provádění pěstebních činností a to včetně sjednání postupu poskytování jednotlivých 
služeb pěstebních činností.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je provádění pěstebních činností spočívajících v zajištění přípravy 
ploch pro obnovu lesa, rozčleňování porostů a údržba rozdělovači sítě (dále souhrnně 
jen „příprava ploch1) způsobem uvedeným v odst. 2.2. a 2.3. Rámcové dohody 
a za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.

2.2. Příprava ploch bude prováděna mechanizovaně půdní frézou o minimálním výkonu 
pohonné jednotky 200 kW a bude spočívat v celoplošné likvidaci bylinné a dřevinné 
buřeně a pařezů, případně pařízků či mladých lesních porostů dle požadovaných 
technologií specifikovaných v odst. 2.3. Rámcové dohody, přičemž na plochách nesmí 
zůstat nepoštěpkovaná hmota větší než 10 cm (dále též jen „pěstební činnosti11).

2.3. Používané technologie pro plnění pěstebních činností a jejich orientační časová 
náročnost:
Technologie 1 - Celoplošná hloubková likvidace bylinné a dřevinné buřeně a pařezů 
do hloubky min. 20 cm, předem vyklizené veškeré hroubí a z 90 % vyklizené 
nehroubí. Orientační časová náročnost technologie: 18 hod./ha

Technologie 2 - Celoplošná povrchová likvidace bylinné a dřevinné buřeně a pařezů 
do úrovně terénu, předem vyklizené veškeré hroubí a z 90 % vyklizené nehroubí. 
Orientační časová náročnost technologie: 12 hod./ha

Konkrétní požadovaná technologie provedení pěstebních činností bude vždy uvedena 
ve výzvě k poskytnutí plnění.

2.4. Pěstební činnosti budou prováděny na území Lesního závodu Židlochovice v rámci 
polesí uvedeného v odst. 1.1. Rámcové dohody. Konkrétní místo plnění (lokalita pro 
provádění konkrétních pěstebních činností) bude vždy uvedeno ve výzvě k poskytnutí 
plnění.

2.5. Při provádění technologií 2,4,6,7,8,10 na území evropsky významných lokalit Niva 
Dyje a Soutok - Podluží, tj. lužní část polesí Mikulov, Valtice, Tvrdonice a Soutok 
nesmí dojít:

a) k narušení některého z půdních horizontů,

b) frézování pařezů na rozhraní obnovovaného i zachovaného porostu, tzn. frézování 
pařezů pod okapovou linií hraničních stromů,
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c) frézování či jiné likvidaci pařezů pod úroveň 0-5 cm nad povrchem okolního 
terénu,

pokud k těmto činnostem nebude získán souhlas Krajského úřadu Jihomoravského 
kraje.

3. Postup realizace pěstebních Činností

3.1. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Objednateli jakýkoliv závazek zadat konkrétní 
objem pěstebních činností. Konkrétní objemy pěstebních činností budou zadávány 
vždy dle aktuálních potřeb Objednatele.

3.2. Pěstební činnosti budou poskytovány na základě jednotlivých písemných výzev 
Objednatele k poskytnutí plnění (dále jen „Výzva“) doručených Zhotoviteli v průběhu 
trvání Rámcové dohody. Písemná forma Výzvy je zachována i v případě, kdy je 
Výzva učiněna prostřednictvím e-mailu na adresu oprávněné osoby Zhotovitele 
uvedené v záhlaví Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn vyzývat Zhotovitele 
k provádění pěstebních činností v rozsahu dle svých aktuálních potřeb.

3.3. Výzva bude vždy obsahovat minimálně následující údaje:
- konkrétní místo (lokalita) plnění;
- rozsah požadovaných pěstebních činností vyjádřený objemem/množstvím v ha, 

resp. v km a požadovanou technologií přípravy ploch k zalesnění podle odst. 2.3. 
Rámcové dohody;

- lhůty pro zahájení a skončení plnění (stanovené s ohledem na orientační časovou 
náročnost příslušných technologií uvedenou v odst. 2.3. Rámcové dohody).

3.4. Výzva nesmí být v rozporu s touto Rámcovou dohodou a jejím i přílohami.

3.5. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit doručení každé Výzvy, a to nej později 
následující pracovní den po doručení Výzvy. Potvrzení je možno učinit 
prostřednictvím e-mailu.

3.6. Povinnost Zhotovitele provést pěstební činnosti specifikované ve Výzvě v určitém 
místě plnění a stanoveném čase vzniká Zhotoviteli okamžikem doručení Výzvy, a to 
bez ohledu na skutečnost, zda Zhotovitel Objednateli doručení Výzvy potvrdí či 
nikoliv.

3.7. V případě, že Výzva Objednatele nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 3.3. 
Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele písemně 
informovat do jednoho pracovního dne od doručení Výzvy. V takovém případě musí 
nová Výzva obsahovat přiměřeně prodloužení lhůty zahájení a skončení plnění. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě dle tohoto odstavce Objednateli nedostatek ve Výzvě písemně 
nevytkne, považuje se Výzva za bezvadnou.

3.8. O řádném poskytnutí a převzetí pěstebních činností bude smluvními stranami sepsán 
zápis. Zápis bude obsahovat údaje o Objednatelem převzatém plnění (provedení 
pěstební činnosti) dle příslušných technologií. Zápis bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, datován a opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
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Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu zápisu.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena za pěstební činnosti dle jednotlivých technologií uvedených v odst. 2.3. 
Rámcové dohody činí:
Cena za pěstební činnosti při technologii 1: 47 500,- Kč bez DPH za 1 ha 
Cena za pěstební Činnosti při technologii 2: 29 500,- Kč bez DPH za 1 ha

4.2. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně provedené pěstební 
činnosti (skutečně realizovaný objem/množství pěstebních činností v ha, resp. km), a 
to v souladu s cenami pěstebních činností uvedenými v odst. 4.1 Rámcové dohody.

4.3. K uvedeným cenám bude Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty 
ve výši dle aktuálně platných právních předpisů.

4.4. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy cen pěstebních činností.

4.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené pěstební činnosti vždy po ukončení 
kalendářního měsíce, ve kterém byly příslušné pěstební činnosti provedeny, 
a to v rozsahu skutečně poskytnutého plnění (skutečně provedených pěstebních 
činností). Přílohou faktury bude vždy kopie zápisu vyhotoveného v souladu s odst. 3.8 
Rámcové dohody. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu.

4.6. Doba splatnosti faktur, resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich základě 
bude 21 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

4.7. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, 
pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu nebo 
formě stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel 
je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou. 
Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury 
Objednateli.

4.8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen 
neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

4.9. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající 
dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a 
zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu pěstebních činností bez DPH.

5. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Obj ednatel j e povinen:
předat místo plnění (pracoviště) způsobilé k zahájení práce v termínu dle Výzvy; 
prokazatelně seznámit Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na
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kvalitu, technologii a s podmínkami pro provádění sjednané činnosti; 
za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení pěstebních 
činností, jakož i dalších ujednání Rámcové dohody provádět platby dle článku 4. 
Rámcové dohody.

5.2. Objednatel je oprávněn:
- během provádění pěstebních činností kontrolovat jejich kvalitu, dodržování 

bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života 

nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku 
nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje 
vzniklé z výše uvedených důvodů Objednavatel neodpovídá.

5.3. Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody,
s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, Rámcovou dohodou a pokyny
Objednatele. Zhotovitel bude provádět pěstební činnosti dle Rámcové dohody na svůj
náklad a nebezpečí.

Zhotovitel je povinen zabezpečit:
dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví 
zaměstnanců a ostatních občanů, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, 
ochrany majetku Objednatele, ostatních fýzických a právnických osob; 
splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon činností 
dle Rámcové dohody, jakož i veškeré prostředky (např. stroje, nástroje, ochranné 
prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný výkon 
prací dle Rámcové dohody;

- provedení pěstebních činností v množství a čase dle Výzvy;
- kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací (pěstebních 

činností), dodržování norem a předpisů při používání Čistících, mycích 
a technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování 
sjednaných prací (pěstebních činností);
poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při zjištění závad 
v prostoru výkonu prací (pěstebních činností);
provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a za dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

- dodržování předpisů a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před 
znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky odbouratelných 
kapalin a maziv, za udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu 
apod.);

- řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů k provádění 
údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací 
(pěstebních činností) dle Rámcové dohody;
používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika vykonávané 
práce;

6. Předání provedených pěstebních činností
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6.1. Zhotovitel je povinen ukončit provádění pěstebních činností a předat provedené 
pěstební činnosti, resp. výsledky těchto činností Objednateli ve Lhůtě stanovené ve 
Výzvě, nebude-li v konkrétním případě sjednáno smluvními stranami jinak.

6.2. Objednatel je povinen pěstební činnosti provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě 
převzít, a to i před termínem ukončení stanoveným ve Výzvě, je-li k tomu 
Zhotovitelem vyzván.

6.3. Objednatel není povinen pěstební činnosti převzít, pokud vykazují vady a nedodělky, 
a to až do jejich odstranění Zhotovitelem.

7. Odpovědnost za škodu a za vady

7.1. Žádná ze smluvních stran není povinna platit smluvní pokutu v případě, že porušení 
její povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany).

7.2. Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, 
ke kterým v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním pěstebních Činností) 
dle Rámcové dohody.

7.3. Zhotovitel odpovídá za takové vady provedených pěstebních činností, které byly 
způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele, a to i když se vada stane zjevnou po 
převzetí pěstebních Činností Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda vady byly 
vytknuty při protokolárním předání a převzetí pěstebních činností.

7.4. Vykazují-li Zhotovitelem provedené pěstební činnosti vady, je Objednatel oprávněn 
požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené 
pěstební činnosti.

7.5. Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a Zhotovitel vady v Objednatelem 
stanovené přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od učiněné Výzvy nebo požadovat slevu z ceny 
za provedené pěstební činnosti.

8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

8.1. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok 
na uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý i započatý den prodlení.

8.2. Pokud Zhotovitel neprovede pěstební činnosti v odpovídajícím množství, kvalitě 
a termínu dle Výzvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 30 % z ceny pěstebních činností dle Výzvy bez DPH, a to za každý i započatý 
měsíc prodlení.

8.3. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným 
zaplacením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo
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smluvní pokutou zajištěno. Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto 
povinnosti.

8.4. Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením 
povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu.

8.5. Vznikem povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ani jejím samotným 
zaplacením nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové dohody nebo zrušit 
Výzvu v souladu s ěl. 10. Rámcové dohody. Odstoupením od Rámcové dohody či 
zrušením Výzvy nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení 
již Zhotoviteli vznikla povinnost.

8.6. Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní 
pokuty ze strany Objednatele Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za 
Zhotovitelem z titulu povinnosti Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu započíst oproti 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem z titulu povinnosti Objednatele zaplatit cenu 
pěstebních činností (popř. její část).

9. Doba trvání Rámcové dohody

9.1. Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

9.2. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019.

10. Ukončení Rámcové dohody, zrušení Výzvy

10.1. Tato Rámcová dohoda může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, 
přičemž účinky zrušení Rámcové dohody nastanou k okamžiku stanovenému 
v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky 
nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.

10.2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna Rámcovou dohodu písemně vypovědět, 
a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem 
následujícím po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

10.3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od Rámcové dohody odstoupit z důvodů 
stanovených Občanským zákoníkem nebo Rámcovou dohodou. Odstoupení od 
Rámcové dohody musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Rámcové dohody, resp. zadané Výzvy ani nároku na zaplacení smluvních 
pokut či úroku z prodlení.

10.4. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit zejména v případě závažného 
porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:
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- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství pěstebních činností, než bylo 
stanoveno v konkrétní Výzvě;

- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a péče o životní prostředí;

- neprovedení prací v rozsahu dle Výzvy, kdy Objednatel bude nucen zajistit 
provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo

- přerušení prací Zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) 
dnů, nedohodnou-li se Objednatel se Zhotovitelem v konkrétním případě jinak;

- bude-li během trvání Rámcové dohody v insolvenčním řízení zjištěn úpadek 
Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku 
Zhotovitele v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- Zhotovitel vstoupí do likvidace;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle zákona č. 
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších 
předpisů;

- ukáže-li se, že Zhotovitel uvedl v nabídce na plnění Veřejné zakázky informace 
nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

10.5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména tehdy, je-li Objednatel 
opakovaně (minimálně třikrát) v prodlení s úhradou ceny za pěstební činnosti delším 
než 1 měsíc.

10.6. Odstoupení od Rámcové dohody musí být písemné, vč. uvedení důvodů pro 
odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají 
okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od Rámcové 
dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Rámcové 
dohody ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení.

10.7. Předčasné ukončení Rámcové dohody nemá vliv na do té doby nesplněné Výzvy 
doručené Zhotoviteli za doby trvání Rámcové dohody, nebude-li se důvod 
předčasného ukončení týkat rovněž těchto Výzev. Práva a povinnosti smluvních stran 
se ve vztahu k těmto Výzvám budou i nadále řídit ujednáními smluvních stran 
uvedenými v Rámcové dohodě, a to bez ohledu na její předčasné ukončení. V případě 
zániku Rámcové dohody odstoupením od Rámcové dohody nejsou smluvní strany 
povinny si vrátit plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných 
Výzev. Vrací-li plnění smluvní strana, která oprávněně odstoupila od Rámcové 
dohody, má tato smluvní strana nárok na náhradu nákladů s tím spojených.

10.8. Smluvní strany jsou povinny vypořádat své vzájemné závazky vzniklé v souvislosti 
s Rámcovou dohodou do 30 dnů od účinnosti odstoupení.

10.9. Objednatel je oprávněn zrušit Výzvu, byť i jen ve vztahu k doposud nerealizované 
části plnění, v případě, že Zhotovitel je v prodlení s řádným provedením pěstebních 
činností delším 20 (dvaceti) dní po termínu stanoveném ve Výzvě.
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10.10. Objednatel je oprávněn zrušit Výzvu též v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se 
zahájením provádění pěstebních činností oproti termínu zahájení provádění pěstebních 
činností stanoveném Výzvou o 3 (tři) pracovní dny.

11. Criminal Compliance doložka (Prevence a detekce trestněprávních či neetických
jednání, případná reakce na taková jednání

11.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Rámcové dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se 
zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Rámcové dohody a veškerých 
činnostech s ní souvisejících.

11.2. 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), v důsledku tedy 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 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

11.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této Rámcové 
dohody nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost 
druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných 
dodatků podepsaných smluvními stranami. Podstatná změna Rámcové dohody je 
vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být 
prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

12.2. Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona. Veškeré spory mezi smluvními 
stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.

12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými 
povinnostmi stanovenými v § 219 Zákona, tzn. uveřejní na svém profilu zadavatele 
údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy 
včetně této Rámcové dohody a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za
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plnění Rámcové dohody. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Rámcová dohoda
včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.4. Rámcová dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

12.5. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí 
a zavazují se k jejímu plnění, a že Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a 
svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V Hradci Králové dne /r^' & ' V Praze dne ••

Lesopol, spol. s r.o.
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