
SMLOUVA O DÍLO č. SMLJ-30-443/2019

„Zpracování vrcholkové kalamity harvestorem na ÚP 31

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Článek 1. 
Smluvní strany

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

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

(dále jen objednatel)

Petr Martínek
Dolní 503, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 
62017560 

 

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.
Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v Příloze 
č. 1 technické specifikaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že 
budou považovat údaje specifikované v Příloze č. 1 - Technické specifikaci za správné, pokud 
rozdíl mezi dílem vymezeným v Příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je 
specifikován v Příloze č.1 - Technické specifikaci. Zhotovitel je povinen dbát pokynů zástupce 
objednatele při provádění díla a je jimi vázán. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě 
nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, 
může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně může 
zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit. O dobu přerušení prací se prodlužuje lhůta 
pro dokončení díla. Zadavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za 
účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit.

2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán Přílohou č. 1 - Technickou specifikaci a Přílohou č. 2 - 
Pokyny pro výrobu.

2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na stávajícím porostu, 
pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky 
dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami je 
zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před 
předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování 
díla používat ekologické odbouratelné oleje. Porušení těchto povinností se považuje za 
podstatné porušení smlouvy.

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

1.2. 1) Zhotovitel:
se sídlem/bytem: 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
ve věcech technických:



2.5. Zhotovitel se zavazuje přerušit plnění díla každou neděli a ve státní svátek.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1, zhotovitel prohlašuje, že sjednanou cenu díla 
považuje za nepřekročitelnou a maximální.

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po částech, min. v objemu 100 m3. Cena 
zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m3 
uvedené v Příloze č. 1. Součet fakturovaných částí díla nesmí být vyšší než sjednaná cena díla.

3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo/objem díla (m3) a 
fakturovanou částku.

3.4. 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.

3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m3) 
uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, 
zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu 
mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a 
ceny díla za m3 v konkrétním porostu.

Článek 4.
Smluvní pokuty

Článek 5.
Ostatní ujednání

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli 
provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud by postup zhotovitele vedl 
k podstatnému porušení smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní 
pokutu dle čl. 4.1.

5.2. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek v platném znění,



- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 
zadávacího řízení,

- je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 
dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo
-je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas. 
Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den 
doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele

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

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, 
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.

5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy 
o dílo, včetně vyplacené ceny.

5.7. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři 
objednatel.

5.8. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 
svátků a nedělí.

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

Přílohy Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 - Technická specifikace 
Příloha č. 2 - Pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 16. 07, 7019 v Rokytnici nad Jiz. dne “j 6. 07, 7019

PhC
ředitel

Správy Krkonošského národního 
parku

Za správnost.



VZ 62/2019-UP31
Technická specifikace
Předmět díla: těžba, manipulace a dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM harvestorovou technologií

Místo plnění: územní pracoviště (ÚP) 31 Harrachov

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty 
Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických:

Harvester s vyvážením 2019

Technická specifikace Územní pracoviště 31 Harrachov vyplní uchazeč 
oVZ

ÚP/LÚ porost m3
stupeň

stromové
hmotnatosti

druh
zásahu

**
vyvážecí 

vzdálenost cena za m3
bez DPH

Termín

provedení
i 2 3 4 5 6 7 8

31/1 426Ak34 1 3 100 1.7.-30.10.
31/1 407Ak32a 1 3 100 1.7.-30.10.
31/4 208Dk33 2 3 700 1.7.-30.10.
31/5 211Cr32 0 3 150 1.7.-30.10.
31/5 211Cp37 0 3 100 1.7.-30.10.
31/7 531Ak33 2 3 110 1.7.-30.10.
31/7 530Dk34a 2 3 200 1.7.-30.10.
31/7 530Dk33b 2 3 300 1.7.-30.10.
31/7 530Dk34b 2 3 300 1.7.-30.10.
31/7 530Dk33a 2 3 250 1.7.-30.10.

31 Celkem 690 ms> 00-

jStupeň stromové hmotnatosti ** druh zásahu
0 do 0,09 m3 4 0,5-0,69 m3 1 Těžba obnovní jednotlivý výběr,clonná seč
1 0,1-0,19 m3 5 0,7-0,89 m3 2 Těžba obnovní odkacování kotlíků,práce v náletu
2 0,2-0,29 m3 6 0,9-1,00 m3 3 Těžba výchovná - probírky
3 0,3-0,49 m3 7 nad 1,00 m3 * Při uvedení vzdálenosti je cena včetně vyv.soupravy

Předpokládaná cena předmětu díla
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním

ujednáním.

bez DPH DPH 21% včetně DPH

m.too- WMof



Pokyny pro výrobu
Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Dílo musí být provedeno v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí, bezpečnosti 
práce, protipožárními a hygienickými předpisy.

Těžba:

• těžba pouze stromů, vyznačených odpovědným pracovníkem objednatele
• nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení - v případě 

poškození ihned ošetřit nátěrem

Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

• odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
• čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
• odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky, vytrhaná vlákna apod.)
• odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
• odstranit viditelná cizí tělesa
• při výrobě sortimentů dodržovat „Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR“ a 

pokyny objednatele

Přibližování:

• přibližovat na skládky určené objednatelem
• nepoškodit okolní stojící stromy a jejich kořenové náběhy - v případě poškození ihned 

ošetřit nátěrem
• půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
• za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 20cm, hlubší 

poškození asanovat
• v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným 

materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
• neskládkovat dříví do příkopů bez podložení tak, aby byla zachována funkčnost příkopu
• dříví na skládce vytřídit podle dřevin a sortimentů, podložit a urovnat tak, aby nedošlo 

k samovolnému posunu, skládku označit
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