
Smlouva o spolupráci SnLi w ^

dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Správa Krkonošského národního parku
Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Statutární zástupce: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel Správy KRNAP
Zástupce pro věcná 
E-mail: 
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
(dále jen „Správa")

2. Česká lesnická akademie Trutnov- střední škola a vyšší odborná škola
se sídlem: Lesnická 9, Trutnov 541 11 
IČO:60153296 
DIČ:CZ60153296
zastoupená: Ing. Miloš Pochobradský, ředitelem školy 
(dále jen „spolupracující osoba")

(společně dále jen „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva") následujícího 
znění:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely tímto smlouvu o vzájemné spolupráci především se zaměřením na 
praktickou výuku žáků akademie. Česká lesnická akademie Trutnov připravuje žáky v oborech 
lesnictví, lesní mechanizátor, mechanizace a služby, ekologie a životní prostředí.
Pro kvalitní výuku žáků je nutnost získání praktických dovedností při hospodaření v lese. 
Správa KRNAP jako státní příspěvková organizace, která je oprávněna hospodařit v lesích na 
území Krkonošského národního parku, se tímto zavazuje poskytnout možnost praktické výuky 
žákům školy. Obě smluvní strany se dohodly, že kromě zaměření na praktickou výuku žáků je 
možné realizovat i další formy spolupráce, projednané a písemně dohodnuté jednotlivě.

Článek II.
Dle dohody smluvních stran budou smluvní strany uzavírat smlouvy o dílo, jejichž předmětem 
bude pěstební činnost a těžební činnost na Územním pracovišti Horní Maršov a Pec pod 
Sněžkou. Celkový finanční objem všech uzavřených smluv o dílo nebo objednávek bude činit 
max. 1 800.000,-Kč bez DPH. Při stanovení ceny za dílo se bude vždy vycházet ze sazeb, 
které byly vysoutěženy ve veřejných zakázkách s obdobným předmětem plnění a dále norem 
lesnických prací Správy KRNAP.

Článek III.
Ostatní ujednání

Termín plnění ze smlouvy je od 01.3.2020 do 31.12.2020. Jednotlivá plnění budou 
realizována na základě dílčích smluv, přičemž bude stanoven vždy samostatný dílčí termín 
plnění. V případě nedodržení termínu plnění je kterákoliv strana oprávněna odstoupit od 
uzavřené smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.



Článek IV.
Práva a povinnost smluvních stran

1. Spolupracující osoba vždy zajistí řádný výkon prováděných prací, který bude probíhat žáky 
spolupracující osoby pod dohledem kvalifikovaného pracovníka. Správa KRNAP nenese žádnou 
zodpovědnost za činnost spolupracující osoby.

2. Spolupracující osoba bude při své práci respektovat veškeré požadavky Správy KRNAP na 
způsob a druh prováděných prací.

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá strana ze smluvních stran obdrží 
po 1 vyhotovení.

2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními 
předpisy.

3. Tuto smlouvu lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.

5. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. 
Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním 
oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým 
nárokem k příslušnému soudu.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém rozsahu, je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle prosté nátlaku a že ji neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vrchlabí dne: 10.3.2020 V Trutnově dne: 10.3.2020
;ku

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Česka lesnická akademie Trutnov 
- střední škola a vyšší odborná škola 
541 11 Trutnov. Lesnická 9 ©
IČO; 60153296. DIČ; CZ 60153296 

'lei.: 499811413. fax 499811414
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