
 

SMLOUVA O DÍLO   

o zajištění prací a služeb pěstební činnosti v lesních porostech, které jsou  

v obhospodařování Krajského školního hospodářství České Budějovice -  

středisko školní polesí Vimperk 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2631 - 2632 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Firma:  Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního     

stadionu 1952/2 (KŠH) 

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

                                                     Ředitelství Protivín, Masarykovo náměstí 12, 398 11 Protivín 

IČ:  712 94 775 

DIČ:  CZ71294775 

Zápis v OR:  Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 662 

Zastoupený: Bc. Petr Stehlík, ředitel 

Bankovní spojení: . 

Číslo účtu:  

Osoba oprávněná k jednání:  

Telefon/fax:  

E-mail:  

Zástupce ve věcech technických:       

Telefon/fax:  

E-mail:                                            

a 

Zhotovitel:  

Firma:                                       Kribo, spol. s r.o. 

Sídlo: Šlikova 550/6, 16000 Praha 6  

IČ:  261 32 281 

DIČ:  CZ26132281 

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 73015 

Zastoupený: Yaroslav Kotsa, jednatel 

Osoba oprávněná k jednání: Yaroslav Kotsa 

Telefon/fax:  

E-mail:   

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o zajištění prací a služeb pěstební činnosti je obnova lesa, úklid klestu, 

ochrana lesních porostů, prořezávka, oprava a údržba lesních cest, stavba oplocenek a ostatní 

pěstební činnost v lesních porostech objednatele (dále jen „Smlouva“). 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, na své náklady v 

dohodnuté době, za sjednaných podmínek a použití předepsaných ochranných pracovních 

pomůcek, nářadí a mechanizačních prostředků odpovídající technickým předpisů provést dílo, 

kterým jsou práce uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením 

požadovaných činností musí být realizovány v souladu s pokyny Objednatele udělenými 

Zhotoviteli při předávání pracoviště v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu 

s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  



 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou 

cenu dle Přílohy č. 1 a č. 2 této Smlouvy a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v 

souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují. 

4) V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (subdodavatelům), 

jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou 

odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních předpisů vztahujících se na 

provádění díla a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 

5) Zástupce Objednatele ve věcech technických, ústní dohodou nebo písemně, formou protokolu o 

předání a převzetí pracoviště předá pracoviště Zhotoviteli a seznámí jej s rozsahem práce a 

závazným technologickým postupem provádění činností, které jsou předmětem provedení díla dle 

Smlouvy. Dále prokazatelně seznámí Zhotovitele s požadovaným druhem a technickými 

parametry vyráběných sortimentů, se způsobem označení stromů k těžbě nebo vyznačením 

hranic zásahu a s možnými riziky spojenými s prováděním díla v místě plnění, a to s důrazem na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a 

ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“). V případě potřeby udělí zástupce Objednatele ve 

věcech technických Zhotoviteli další závazné pokyny týkající se činností prováděných 

Zhotovitelem na základě této Smlouvy. 

ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní porosty v 

obhospodařování KŠH, lesní hospodářský celek „Školní polesí Vimperk“. 

2) Činnosti uvedené v článku I., odstavce 1, budou prováděny bezodkladně, dle pokynů zadavatele, 

v období od 03. 02. 2020 do 31. 12. 2020. 

Ceny a ostatní podmínky smlouvy 

3) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou ceny, které byly soutěženy veřejnou 

zakázkou malého rozsahu. 

4) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 

dohodnutou cenu bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně dle skutečně provedených 

prací vždy pouze na konci kalendářního měsíce. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této 

ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.   

5) Soutěžené ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady 

Zhotovitele související s plněním díla v místě plnění dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu 

osob a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při 

provádění díla, po výrobní úpravy pracoviště a prostoje vzniklé z důvodu zajišťování praktické 

výuky žáků a studentů VOŠL a SLŠ. 

6) Objednatel je oprávněn: 

a. Během provádění pěstebních činností kontrolovat jejich kvalitu, dodržování bezpečnosti 

práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

b. Nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví 

Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku Zadavatele a to až do 

odstranění hrozícího nebezpečí, za prostoje vzniklé z výše uvedených důvodů Objednavatel 

neodpovídá. 

7) Zhotovitel je povinen zabezpečit: 

a. Dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví, 

zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany 

majetku Objednatele, ostatních fyzických i právnických osob. 



 

b. Provedení prací v rozsahu a termínu dle této smlouvy 

c. Kvalitu a odbornost poskytovaných prací 

d. Organizovat práci tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník 

e. Při poškození oplocenky její provizorní opravu, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky a to do 

konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, zároveň je povinen tuto skutečnost oznámit 

Objednateli a zajistit uvedení oplocenky do původního stavu na vlastní náklady nejpozději do 

ukončení provádění díla na daném pracovišti. 

8) Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě a ve lhůtě požadované Objednavatelem na základě 

ústní nebo písemné dohody, dle článku II, této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nákladů, vynaložených Objednavatelem k 

odstranění této vady (nedostatku) a to i v době trvání zhotovení díla mimo termín, který je uveden 

v článku II, této smlouvy. 

9) Zhotovitel tímto zmocňuje Objednatele, aby za Zhotovitele vystavoval daňové doklady – faktury k 

úhradě plnění poskytnutých na základě této smlouvy. Objednatel vystaví na základě dohody, nebo 

předávacího protokolu daňový doklad – fakturu nejpozději do 15 dnů od podepsání Předávacího 

protokolu a zašle ji Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních bezodkladně po jeho vystavení. Zhotovitel je 

povinen potvrdit převzetí jednoho vyhotovení daňového dokladu – faktury a bezodkladně ho 

doručit zpět Objednatel. 

ČLÁNEK III 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění 

poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě ústní nebo písemné výzvy k plnění.  

3) Objednavatel není povinen poskytovat plánované množství ani hodnotu zakázky v plném rozsahu 

jaké je uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.  

ČLÁNEK IV 

Ochrana osobních údajů 

1) Smluvní strany se zavazují v rámci uzavření smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(dále jen GDPR“). V případě porušení povinností vyplívajících z GDPR odpovídá za tato porušení 

ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo. 

2) Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů tak, jak jsou tyto údaje ve smlouvě uvedeny a 

prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem 

vyplívajícím z GDPR. 

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho 

dva pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.  

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 

dodatky nebo přílohami, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou 

neplatné. 



 

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními 

Občanského a Obchodního zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 

právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podmínkami na pracovišti a 

zavazuje se dodržovat veškeré předpisy OZBZ a hygieny práce, PO a ochrany ŽP. Užívání 

pozemků cizích vlastníků pro dopravu (přibližování a skládkování) vytěženého dřeva musí být 

předem dohodnuto s vlastníky těchto pozemků.  

4) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 

ustanovení této Smlouvy. 

5) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Dílčí cena, Příloha č. 2 - Celková cena. 

6) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu 

uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.  

7) Zhotovitel potvrzuje, že byl při podpisu smlouvy proškolen z předpisů ochrany a bezpečnosti 

zdraví při práci, požárních předpisů a s ochranou životního prostředí. 

8) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna  

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. 

9) Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

 

         

 

 

                                                               

 

V Protivíně dne  29. 01. 2020                                         V Protivíně dne  29. 01. 2020                                         

 

 

 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

            Objednatel                      Zhotovitel 

               Bc. Petr Stehlík, ředitel                                                      Yaroslav Kotsa, jednatel 

   

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Dílčí cena 

Příloha č. 2 – Celková cena  



 

Příloha č. 1: Dílčí cena 

 

Činnost 
Cena za 1 ks  

v Kč bez DPH 

Cena za 1 ha  

v Kč bez DPH 

Cena za 1 bm  

v Kč bez DPH 

Cena za 1 hod  

v Kč bez DPH 

Cena za 1 m3  

v Kč bez DPH 

Obnova lesa - 

zalesňování  
          

Stahování 

klestu na 

hromady 
    

 

Pálení klestu z 

předem 

snesených 

hromad   

          

Stavba 

drátěných 

oplocenek 

     

Ochrana lesa 

proti buřeni 

ožínáním 

     

Ochrana lesa 

proti klikorohu 
          

Nátěr kultur 

repelenty 

(zimní) 

          

Oprava a 

údržba lesních 

cest 

     

Prořezávka           

Ostatní 

pěstební 

činnost 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2: Celková cena 

 

Předmět zakázky (Pěstební činnost na 

ŠP Vimperk) 

Měrná 

jednotka 

Celkové 

množství 

Celková cena 

bez DPH v Kč 

Celková cena 

včetně DPH v Kč 

Obnova lesa - zalesňování  ks 12 550  

Stahování klestu na hromady m³ 2 800  

Pálení klestu z předem snesených hromad m³ 800  

Stavba drátěných oplocenek bm 1 200  

Ochrana lesa proti buřeni ožínáním ha 25,26  

Ochrana lesa proti klikorohu ks 13 515  

Nátěr kultur repelenty ks 107 040  

Oprava a údržba lesních cest hodina 700  

Prořezávka  ha 14,71  

Ostatní pěstební činnost hodina 380  

Celková cena 699.914,- 846.895,94 

 

 


