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Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 
5591/2016/232/2019 

Pěstební práce 4, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, Jaro 2020 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
 
 divize 
Adresa: Jiráskova 150, 382 26  Horní Planá 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Lesgeo s.r.o. 
Sídlo:  Žirovnická 3133, 106 00 Praha 
IČO: 03847306 
DIČ: CZ03847306 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Jiří Linhart 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Jiří Linhart 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti 
upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání 
pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a 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 a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01  Prachatice .

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu   441 010 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je
Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV 

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 písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho
jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl.
Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu.
Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky
(žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

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

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

7) 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. Objednatel si vyhrazuje
možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby
oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Plané dne  14. 2. 2020      V Praze dne      .     . 2020 

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

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Lesgeo s.r.o. 
Ing. Michal Frnoch Jiří Linhart 

      ředitel divize 

5 2



Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/232/2019 
 

  strana 3 (celkem 7) 

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

011011 Úklid a pálení klestu 400 m3 70 28000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení 
prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; 
dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžených stromů (m3)=100; Poznámka=Úklid a pálení 
klestuShazování klestu na hromady a pálení klestu. Pálení bude prováděno dle 
Metodického pokynu VLS č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude 
páleniště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma 
období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm) a ohrabáno směrem do středu 
ohniště. S výše zmíněným metodickým pokynem je možno se seznámit mj. na LS 
Arnoštov. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. 
Garance 50 %;  
 

011111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně 400 m3 59 23600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení 
prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; 
dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžených stromů (m3)=100; Poznámka=Úklid klestu 
(bez pálení)Shazování klestu na hromady. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs 
listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %.;  
 

011211 Pálení sneseného klestu 200 m3 45 9000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení 
prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; 
dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžených stromů (m3)=100; Poznámka=Samostatné 
pálení klestuPálení klestu již sneseného na hromady. Pálení bude prováděno dle 
Metodického pokynu VLS č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude 
páleniště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma 
období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm) a ohrabáno směrem do středu 
ohniště. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. 
Garance 30 %.;  
 

016011 První sadba - ruční - jamková 7 1000 ks 6500 45500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek ( cm x  cm 
)=35x35; Poznámka=První sadba ruční jamková. Jamková sadba, jamky 35x35 cm, 
velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky  nebo 
klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady 
zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení 
prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. 
Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací 
je 31. květen. K 20. dni od data zahájení prací bude hotovo min. 50 % zadaného 
objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo 
na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). 
Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do 
doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek 
k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu 
budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. 
Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných 
kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 70 %; Očekávaná 
rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřenění=1; Předpokl. výška sazenic 
(cm)=26; Spon (cm)=100;  
 

016411 Opakovaná sadba - ruční - 
jamková 

1 1000 ks 6900 6900 

Specifikace materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; 
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předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek ( cm x  cm 
)=35x35; Poznámka=Opakovaná sadba ruční jamková.Jamková sadba, jamky 35x35 
cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo 
klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady 
zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení 
prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. 
Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací 
je 31. květen. K 20. dni od data zahájení prací bude provedeno min. 50 % 
zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 
pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova 
(posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze 
strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací 
nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. 
Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před 
zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných 
neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %.; 
Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřenění=1; Předpokl. 
výška sazenic (cm)=25;  
 

016081 První sadba - ruční - 
krytokořenná sadba 

1 1000 ks 7000 7000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=jehličná+listnatá; velikost jamek ( cm x  cm 
)=35x35; Poznámka=První sadba ruční jamková – obalovanáJamková sadba, jamky 
35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky 
nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady 
zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy budou 
stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uložené v přepravkách a zakryté 
až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení práce dle 
pokynů lesníka. Zhotovitel ručí za nepoškození a navrácení přepravek. Garance 30 
%.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřenění=1; 
Předpokl. výška sazenic (cm)=25; Spon (cm)=100;  
 

016481 Opakovaná sadba - ruční - 
krytokořenná sadba 

1 1000 ks 7100 7100 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek ( cm x  cm 
)=35x35; Poznámka=Opakovaná sadba ruční jamková – obalovanáJamková sadba, 
jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní 
školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na 
náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy 
budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uložené v přepravkách a 
zakryté až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení 
práce dle pokynů lesníka. Zhotovitel ručí za nepoškození a navrácení přepravek. 
Garance 30 %.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň 
zabuřenění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25; Spon (cm)=100;  
 

022011 Oplocenky z nového materiálu - 
drátěné 

0,5 km 95000 47500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=70; typ oplocení=Ursus 200/25/15; Poznámka=Oplocenky z 
nového materiálu – drátěnéStavba závěsného oplocení s horní žerdí. Délka pole 3 
m, výška pletiva 2 m. Horní část pletiva bude přichycena k žerdi pomocí hřebíků 
min. po 1 m. Spodní část bude přichycena k zemi pomocí dřevěných kolíků o 
délce min. 30 cm, min. po 1 metru a dostatečně pevně. Délka kůlů 2,60 m, délka 
žerdi 3,20 m. Min. tloušťka dřev. materiálu 8 cm. Typ pletiva URSUS200-25-15. U 
každé oplocenky budou min. 2 přelezy,  na každých dalších i započatých 150 m 
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oplocení bude min. 1 přelez. U přelezů bude vždy min. na jedné straně žebříku 
uděláno zábradlí (na obou stranách plotu). Přesný termín zahájení prací bude 
upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín 
zahájení prací je 1. červen. Závazný termín ukončení a předání prací je 30. 
červen. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na 
pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). 
Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do 
doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek 
k plnění smlouvy. Další postup dle pokynů lesníka. Zajištění materiálu a dopravy 
materiálu na místo stavby na náklady zhotovitele. Zbytky materiálu na stavbu 
oplocenky zhotovitel bezprostředně po dokončení stavby odveze z lesa pryč.  
Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V 
nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené 
řešení je shodné či výhodnější. Garance 70 %;  
 

054011 Údržba a opravy oplocenek 300 hod 155 46500 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; typ oplocení=Ursus 200/25/15; Poznámka=Oplocenky – 
opravy a údržbaOprava závěsného oplocení s horní žerdí dle pokynů lesníka. 
Pletivo a tyče dodá zadavatel, ostatní materiál zhotovitel. Počet pracovníků a 
počet pracovních hodin bude dohodnutý předem a zaznamenaný v protokolu o 
předání a převzetí pracoviště. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč 
upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 30 
%;  
 

054111 Rozebírání a likvidace 
oplocenek - drátěné 

2,5 km 12900 32250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení 
prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; 
Poznámka=Oplocenky drátěné – likvidaceLikvidace závěsných oplocenek. Pletivo 
(včetně kotvících a napínacích drátů) smotat do rolí a uložit na odvozním místě. 
Dřevěné části oplocenky na místě rozřezat na kusy cca. 1 m délky a sházet na 
hromadu. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 70 %.;  
 

024031 Ožínání - ručně - celoplošně 2 ha 8500 17000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení 
prací=30.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; 
dřevina=jehličnatá+listnatá; Poznámka=Ožínání – ručně celoplošněOžínání kultur 
ručně celoplošně 1x, popř. 2x za vegetační sezónu. Výška buřeně nad 60 cm, 
viditelnost stromků dobrá. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn podle 
vzrůstu buřeně a aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný 
termín zahájení prací je 1. června. U cizojazyčných pracovních skupin bude 
alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného 
slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze 
strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací 
nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Min. 50 % požadovaného objemu prací 
bude provedeno do 15.července, do konce srpna bude hotovo a řádně předáno 
100 % požadovaného objemu prací. Postup dle pokynů lesníka. Garance 50 %; 
Spon (cm)=100; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=dobrá;  
 

024011 Ožínání - ručně - v ploškách 40 1000 ks 1180 47200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení 
prací=30.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; 
dřevina=jehličnatá + listnatá; velikost plošek ( cm x cm )=100x100; 
Poznámka=Ožínání – ručně v ploškách.Ožínání kultur ručně v ploškách 2x za 
vegetační sezónu, velikost plošky 100x100 cm. Výška buřeně nad 60 cm, 
viditelnost stromků dobrá. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn podle 
vzrůstu buřeně a aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný 
termín zahájení prací je 1. červen. Min. 50 % požadovaného objemu prací bude 
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provedeno a řádně předáno do 15.července, do konce srpna bude hotovo a řádně 
předáno 100 % požadovaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin 
bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni 
mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k 
pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. 
Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Postup dle 
pokynů lesníka. Garance 70 %.; Spon (cm)=100; očekávaná výška buřeně (cm)=60; 
Viditelnost sazenic=dobrá;  
 

025011 Klikoroh borový - chemické 
ošetření kultury 

20 1000 ks 780 15600 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.5.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=15.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=Vaztak Active; 
koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=1; Poznámka=Klikoroh borový – 
chemické ošetření kultury.Postřik sazenic zádovým postřikovačem (jaro a 
podzim). Nákup a dopravu veškerého materiálu (Vaztak + Scolycid + voda) do 
porostu zajišťuje na své náklady zhotovitel. Použitý přípravek Vaztak Active – 
dávka 1 l/ha. Směs Vaztaku a vody bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, 
aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. 
Likvidace prázdných obalů náleží zhotoviteli. Objednatel má právo odložit termín 
převzetí pracoviště až o 60 dní od nahlášení dokončení prací, a to z důvodu 
posouzení kvality a rozsahu provedených prací (účinnost aplikace chemických 
látek). Jarní postřik bude proveden nejpozději do 15. června. Podzimní postřik 
bude proveden dle potřeby, určí lesník. Ostatní postup prací dle pokynů lesníka. 
Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V 
nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené 
řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 %;  
 

035111 Ochrana lesa proti zvěři - 
ochrana kmenů repelenty 

2,2 1000 ks 40000 88000 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; dávka (kg/tis. saz.)=1000; chemický 
přípravek=Recervin; Poznámka=Ochrana lesa proti zvěři – ochrana kmenů 
repelenty.Nástřik kmenů repelenty proti ohryzu a loupání zvěře pomocí zádových 
postřikovačů. Výška nástřiku 2 m. Chemická látka Recervin, dávka 1 kg na strom. 
Nákup, dopravu a likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel na své náklady. 
Likvidaci prázdných obalů zajišťuje zhotovitel bezprostředně po ukončení práce v 
zadaném porostu. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního 
vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. 
červenec. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na 
pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). 
Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do 
doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek 
k plnění smlouvy. Kmen bude dostatečně nastříkán po celém obvodu a do 
požadované výšky. Posouzení kvality a rozsahu provedené práce je jednoznačně 
na straně lesníka. Požadovaný objem prací bude proveden a řádně předán 
nejpozději do konce září. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn 
navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto 
skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či 
výhodnější.Garance 30 %;  
 

036114 Kladení lapáků SM - otrávená 
trojnožka 

20 ks 395 7900 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.4.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=Vaztak Active; 
koncentrace (%)=2; Poznámka=Otrávená trojnožka - SM.Stavba + postřik trojnožek 
+ vyvěšení feromonu. Dřevo a feromony dodá objednatel. Chemické látky (Vaztak 
+ voda + Scolycid) a ostatní materiál dodá zhotovitel. Dřevo pro výrobu trojnožek 
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bude připraveno na OM. Přípravek bude dostatečně obarvený Scolycidem pro 
následnou kontrolu kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Doprava materiálu 
do porostu na náklady zhotovitele. Likvidace prázdných obalů náleží zhotoviteli. 
Práce bude provedena do konce dubna. Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je 
oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí 
na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je 
shodné či výhodnější.Garance 50 %.;  
 

036114 Kladení lapáků SM - otrávená 
trojnožka - přestříkání 

40 ks 299 11960 

Specifikace 

materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; 
předpokl. termín dokončení prací=30.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=Vaztak Active; 
koncentrace (%)=2; Poznámka=Otrávená trojnožka SM - přestříkání.Přestříkání 
trojnožky (voda + Vaztak Active + Scolycid) a vyvěšení feromonového odparníku, 
2x za kůrovcovou sezónu. Koncentrace Vaztaku v roztoku 2 %. Veškerý materiál 
kromě feromonu dodá zhotovitel. První přestříkání cca. do poloviny června, druhé 
cca. do konce července podle počasí a aktuálního vývoje kůrovcové aktivity. 
Postup dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a 
kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč 
upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější.Garance 50 
%.;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovan...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01  Prachatice .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu   441 010 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanove...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	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 písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) 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 zá...
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