
SMLOUVÁ O DÍLO
Výzva kpodání nabídky č. 2 v kategorii 38 — Těžba dříví na KŘ Plzeň, LS Železná Ruda,

loupání na revíru 2 
Ev.č. zakázky: 930/2020/068

v
Lesy České republiky. s,p.,
se sídlem Přemyslova I 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u l< rajského soudu v Hradci Králové, oddíl AX11,
vložka 540
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zastoupený lny, Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň, na základě Směrnice
Podpisově řád 2/2019
bankovní spojen,!: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednátcl“)

a

Forcsí projeeí, a.s.
se sídlem Jaumova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 8400504
zapsaná(ý) v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
24585
zastoupený 
bankovní spojení: 840051043/5500

(dále jako „zhotovi.tel'1)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a nás!., zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník") .smlouvu následujícího zněni (dále též jen „smlouva"):

<4. I.
Úvodní usfanovctií

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního 
systému názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo 
oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2019-035.921 (dále jen „DNS") a 
to v kategorií X)N3 s názvem 38 Těžba dříví - KR Plzeň.

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS 
zahájeného výzvou k podání nabídky ve. smyslu ustanovení § 1,41 zákona č. 134/2016 
Sb . o zadáváni veřejných zakázek, vc znění pozdějších předpisů (dáic jen ,,ZZVZ“), 
odeslanou dne 1 0.04. 2020 a v somndu nabídkou Zhotovitele podanou v tomto řízení.

3. K 'podáni nabídl y kvil vy.n ám vDDud -odavaleh: zařazení do shora uvedené kategorie 
DNS.

4. Zhotovíte! sc smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí



těžbu dříví. popř. Činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.), 
specifikované zejména v ěl. II, smlouvy a příloze č. 1 smlouvy - Ceník, Objednatel se 
zavazuje řádně provedené. Činnosti od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jejich 
provedení cenu ujednanou smlouvou.

5. Činnosti dle smlouvy budou 7-holo'-dolom prováděny na základě zadávacích listů 
předaných objednatelem Zhotoviíoli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést 
činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. 
Zadavací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy 
jsou Zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb Objednatele.

6. Číselník' je evidenční doklad o výrobě dříví vyhotovený Zhotovitelem, který obsahuje 
minimálně údaje o Zhotoviteli, vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím 
rozmění, objemu, kvalitě, bmotnatosti, počtu oddenidí a porostu, kde byla těžba 
provedena.

ěi. n,
dřepni<<í si.uiouvy

1. Předmětem smlouvy jo prováděn) těžby a manipulace dříví zahrnující především 
následující činnosti:

- těžba dříví včetně mechanické asanace,

- rozřezání do sekcí dle potřeby jaro možnost obracení kmenů pro jejich úplné 
odkornění.

- rozřezání nezužilkovatelné hmoty uehroubí1 vztahující se k těžené dřevní hmotě 
do maximálně dvoumclrovýoh sekcí.

(dále též souhrnně jako „těžba dříví")

a dále činnosti s těmito související (napit ukládání klestu, následné provedení potěžebních 
úprav v porostu).

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních 
a souvisejících činností) jsou uvedeny 11 příloze c. i smlouvy - Ceník.

3. Obrové lúVclpnícíádsuié množství dříy.í (CPM) po celou dobu účinnosti smlouvy činí 
1000nC. '

4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy je údajem 
pouze předpokládaným (orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně vytěženého 
(popu. asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému 
v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy může lišil: až o -I-/- 20 %; laková změna, tj. 
změna mnn/aío /.praeoyávnnrho ípopr zpracovávaného a asanovaného) dříví je 
výlučné na uvážení objednatele.

5. Objem dříví k těžbě, který je zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 
120 % průměrného měsíčního objemu těžby, přičemž tato průměrná měsíční těžba se 
stanoví jako podíl celkového předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3. tohoto 
článku smlouvy a počtu mčsícm po které má být smlouva v účinnosti.

1 Tj. nadzemní ěásí stromu do 7 cm v prámem, bez. hmoty pařezu



cl. 1 n,
SVIÍEÍO plněni. z/ákÍHd.UÍ iíHUÍy'

1, Místo pumm: Lb Železná Ruda, rcv.ii

2, Zhotovitel se zavazuje prováděl činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů 
obdržených od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek 
provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem 
provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, 
zejména v termínech v nich uvedených,

3, Objcdnalr 1 trude zhotoví loji zadávnA i i My předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k 
výzvo objednatele zadávací jisty přey/.íí. Předání a převzetí zadávacího listu bude 
smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel 
nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne 
jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem 
převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele.

4, Zhotovitel je oprávněn zahájil provádění činností vždy až po předání zadávacího listu,

5, Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností din smlouvy nej později do 3 pracovních 
dnu od předání prvního zsidnvacíh'' betu. Zahájením provádění činností ve smyslu 
smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti dle Č[, II. smlouvy.

či IV.
Převzetí provedených íěžobmeh a souvisejících činností

í. Zhotovitel je povinen předával, objednateli číselníky vytvořené v souladu s pokyny 
objednané'-', a smsmco!!. a |.m nos 1'v.dcji do \ pracovních (.lnů octe. dne, kdy budou
Ičžoboí remoMi dokončeme tomunto i-mio re má horní, vzestupné (visel né označení, které se 
nebude při poskytováni plnění dle smlouvy opakoval.

2. Objednatel je povinen číselníky od zhotovitele přebírat, a to ve lluitě 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy jo objednatel íc jejich převzetí zhotovitelem vyzván. Po převzetí číselníků 
objednatel provede jejich kontrolu (včetně kontroly provedených těžebních činností), a to 
nejpoz,ději do 3 pracovních dnů ode dne. jejich převzetí. V případe, žc číselníky či 
provedené těžební činnosti n co'-k a'/.ují vady, objednatel provede v téže Unitě i akceptací 
číselníků. Číselníky jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem 
s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací číselníku objednatel 
potvrzuje, žc těžba (těžební činnosti) byla provedena rádně a v souladu se zadávacím 
listem. V případě, žc čísel nik či provedené těžební činnosti budou vykazovat vady, je 
objednatel oprávním vznést námitku a dío okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lluitu 
pro jejich o1 istranení, Zhotov.ílo.1 \r. naA dno pny.men ve stanovené lhůtc vady odstranit a 
Číselník i.yioíovim předložit ohjndnMeíi i .ikni-ptar,!

3. Příjem vytěženého dříví bude probíhat měřením sortimentů vyrobeného dříví dle 
doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v Cil.

4. Zhotovitel jo dále povinen vždy jednou měsíčně předkládat: objednateli písemný soupis 
pro vedených souvisejících činností v členění dle jednotlivých porostů za příslušný 
kalendářní měsíc, Po převzetí soupisu 'd/jcdnatel provede jclio kontrolu (včetně kontroly 
prnyedcimeli čimmstí), a fo neipozději 0<' 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného 
soupisu. V případe, že soupis či provedené činností nevykazují vady, objednatel provede 
v téže iIHite i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich citelným 
podpisem objednatelem ;; uvedením data, akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací



soupisu objednatel potvrzuje, že souviseli'" činnosti byly provedeny řádně a v souladu se 
zadávacím listem a smlouvou. V případe, ze soupis či provedené související činnosti 
budou vykazovat vady. jo objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit 
zhotoviteli přiměřeno" Hádu pro jejich odstraněni. Zhotovitel je následně povinen ve 
stanovené [hutě vady odslrnm! a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci.

5. Po ukout euí veškerých těžebních a souvisejících Činností je zhotovitel povinen předat 
porosí, objednateli, a !o nej později do č pracovních dnu od ukončení veškerých činností 
včetně polcžoimieh úprav v porostu. V ;zyvVe, že těžební a související činnosti (včetně 
potěžebmeh úprav) nebyly provedeny zhotovitelem řádně, popř. nebyl řádně vyhotoven 
číselník a soupis som vějíc,ích činností. není objednatel povinen příslušný zadávací list 
potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém případě učiněn přehled zjištěných 
nedostatků včetně I Sni ty pro jejich odstraněni. Stanovením Uiůly k odstranění nedostatků 
není dolccno právo objednatele, požadoval, zaplacení smluvní pokuty dle čl, Vlil. 
smi ('U vy.

6. K předáni a převzetí pracoviště po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení 
potěžebníoh úprav v porostu., dojde potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném 
zadávacím listu, jímž bylo provedení činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném 
dokoněem činností zír 'toviícíc.m a nke< placi číselníků a soupisů objednatelem v souladu 
s článkem IV. smlouvy.

r í, y, 

' . i' n ; >

1. Celková sma m provedení činností dis. smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu 
(CVívl) uve.denéin v ní. i I, odsl, Ů smlouvy činí (<'),'! 000 Ke bez DPH Zhotoviteli bude 
uhrazena cena za plnění objednateli skutečně poskytnutá stanovená jako součin množství 
skutečně vy leženého (popř, nsimovnuého) dříví, a skutečně provedených 
souvisejících činností (viz. Příloha c. 1 smlouvy - Ceník), n jednotkové ceny bez 
DPM/m3 (popř. za jinou technickou jednotku), o vedené v příloze c. 1 smlouvy - Ceník, 
Ceny m-zdeuc v příloze ě. I - Deník jsou maximální a nepřekročilclné a zahrnují veškeré 
naižzdy ,-jv a.1''-'"cie mi ciUné [xx k.''íni.il;' veskei vrh plném dle smlouvy.

2. K ceně za plněni poskytnula dle sin i mi vy onde připočtena J)PH ve výši dle účinných 
právních předpisů, yzmkne-ii k její úhradě povinnost.

Pia | cl'" i i'iw I mí i) ky

1, (..tona 7,1 jzo'snenc či unosí i (za drnvní hmoín skutečně vytěženou a za skutečně 
provedené souuisející činností) bude zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to 
v pmsaliu skutečně poskytnutého n řádně dokončeného a objednatelem převzatého, resp, 
akceptovaného plnění. Zhotovitel je oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za 
činnosti dle. smlouvy rádně provedené v předcházejícím kalendářním měsíci.

2. Cena za provedené činnosti bude. zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových
dokladů (taktur) domcených obiednanůi: přílohou daňového dokladu (faktury) bude 
.soupis (tmu, v,lí rrnwivDnP-h Ů > ■'! < > > M ! r I > ' i liailý |.';; p m.kiřn í !"ěsir. klCl'ý byl VyhotOVCH 
;r j'i;ť.( i á i .p. " ul. áui r 'U ; r: |, , ;,m ■■ Pvt ■ Vy i • U n ;i i D i Z i) ;.ip < j j í z >CO. n dle Či. I.V. OCÍ.St. 4
smkmvv myrh'- 'ím.x. i pma. eneimr ■ . akrrziv wiyío) objednatelem dle čl. IV. odsl. 2 
smlouvy, resp. souhrnný přehled objednatelem akceptovaných číselníku za příslušné 
období (napočet). Zhotovitel jc povinen vystavil a doručit daňový doklad (fakturu)



obj< dnumf iy nojpozdeji (jo KS. (lne kalendářního měsíce. kicrý následuje po měsíci., 
ve kterém byly provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným dunovým dokladem 
(fakturou) vyúčtována. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu 
(faktury) se o dobu tohoto prodlení prodlužuje Ihůla jeho splatnosti.

3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smbv.my nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní 
strana na základě daňového dokladu (íaiZury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní 
straně povinné jej uhradit, doručen nejpoz.ději clo 5 pracovních dnů ode dne jeho 
vystavení. V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o 
tolik dnů, o kolík byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později.

4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované, dle smlouvy mají splatnost 30 dní od data 
uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od dala vystavení daňového 
dokladu (faktury)].

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými 
právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn, jej vrátit 
zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení $ iobo úhradou, Lhůta splatnosti v takovém 
případě počíná hě;:rv až od doručeni řádně opraveného o i doplněného daňového dokladu
(faktury i. a to případně, včetně požadovaných příloh.

6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny fádně či vykazují-li
vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a 
uhradit zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není 
oprávněn daňový doklad (fakturu) za provedené člun vy,0'0vít.

7. Cena sc považuje za uhrazenou věn?.:, je li pří,slušná fakturovaná částka odepsána 
z bankovního něm objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nej pozdě ji v den
splatnosti ceny dle příslušné faktury.

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám 
objednatele, Zhotovilo! dále není oprávněn postoupil jakoukoli svou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě, stejně jako není ojiutvučn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, 
ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

í i \/ i i .

1‘od .minky provádění činností, práva a povinnosti .smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje vytěžit, (popf. asanovat) veškeré objednatelem požadované 
množství dříví a provést veškeré objednatelem požadované činnosti dle smlouvy.

2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody v chráněných, a zvláště 
chráněných územích vyskytujících se v místě, plnění a s pohybem externích subjektů (dle
norem Kk)j tamtéž.

3. Objednatel je. o prámům kontroloval průběh prováděni činností zhotovitelem, řídit jejich 
postup, upřesňovat těžební činnost 'Zřině zadané sorfimentaoc a v případě- sporu nebo 
mimořádných okolností je rovněž oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit.

4. Zhotovitel je oprávněn pouzí mil pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž 
objednateli svědčí právo hospodařil. L>:i humn užíváni je. zhotovitel povinen postupovat 
s péci řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; 
v opačném případě má objednatel právo na náhradu vzniklé škody.

5. Zhotovitel se zavazuje:



a) provést manipulaci dříví podle zadané ,,soríimentace<!, l.j, dle specifikace technických 
požadavku objednatele na výrobu sortimentu dříví. Sedimentaci předá objednatel 
zhotoviteli přeci za hájen lni činností (prací), resp. nej později současně s předáním 
příslušného zadávacího listu, na jehož základe je zhotovitel oprávněn započít s 
prováděním činností,

b) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo 
k únikům oleje, či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým 
slavení,

c) použr/nl. výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouniteinýiYii oleji,

ď) pouzí ví í vlmrioé osobní Mchrant''’ pnir.nypí prostředky a dodržoval předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při. práci a předpisy o požární ochraně,

e) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti sprovozeni a použitím 
mechanismů.

í) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém 
vedeni,

g) v případe poškození kmenu nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření 
poškozených míst nej později do konce pracovní směny, pil níž k poškození došlo, a to 
prostředkem zabraňujíoírn napadení dřevokaznými houbami,

h) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady jcjí/ich opravu, a to do konce 
pracovní směny, při níž Ir lakovému poškození došlo.

i) zajistil zpracování havarijní připravenosii personálu, havarijních postupů, pomůcek a 
smojm kícrč vyskytují (popás bmieu mmkylovaO na pracovištích objednatele (dle 
umřeni k'0).

j) odstraňoval: zavěšené stromy a uvolňoval: cesty, odvodňovací příkopy apod., a to 
nej později, do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo,

k) po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava 
narušení půdního krytu -- koleje od použité mechanizace, poškození technických 
památek sj.), yyěisli! odvodňovací sír, příkopy I,Díl, a (o v termínu stanoveném 
objcdmUelcm (zpravidla v zadávacím listu),

6. Ziudovml se dálo zavazuje:

a) před nos luč zpracovával (ěi zpracovávat a asanoval) před ostatními nahodilými
těžbami zejména kůrovcové čí kůrovcem ohrožené dříví s/ m.rmínooh a za podmínek 
s!amo.-/;riých ohjednale.lero v zadáynnni i ir,iu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 
oíkt i písni, b) a 33 odsí. i zákona Ž8CVÍ975 ob., o ícsícíi a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování 
(či zpracování a asanaci) kůrovcového cí kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od 
předání zadávacího listu; uvedený termín může být: po dohodě s objednatelem 
piodieužen,

b) prováděl lezl ni tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nestanoví-li zadávací list 
jinak. Ostal ní dřiví musí hýl zkráceno na díly kratší než ž m. kro účely příjmu dříví a 
jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu 
vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde. dříví dosahuje průměru 7 cm,

7. Zhotovím! jo pomněn v průběhu smbmmho vzlalm založeného smlouvou předcházel:
možným ; bodám /holovkcl je lak pozměn veškeré činnosti cie smlouvy zajišťovat a
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vykonává! lak, aby neohrozil životní prostředí, majetek Ceskc republiky nebo 
objednatele, ani .jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců 
nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti sc 
zajišťováním a prováděním činností npmymých smlouvou, odpovídá i za škody, které 
způsobí mho zaměstnanci nebe právme.ko <i lý/ie.ké osoby, které využije pro placní 
svých povinností, včetně škod způsobených oe.sion do místa pí není, v místě plnění nebo 
cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění 
svých pmdnnosií 7,e smlouvy ve. síejuěm rozsahu i v případe, že provádění činnosti dle 
smlouvy zajišťuje prostředni civím ! rolích osol).

8, Zhotovil cl odpovídá /.a:

a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na 
majetku České republiky nebo objednatele. Či dalších osob, ke kterým dojde 
v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných 
látek n materiálů. či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona 
c. 185/2.001 ob., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 
ob., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č, 114/1992 
bb.,.í) ochraně přírody a krajiny, .ál.nna ě. 30/1 987 fy. n státní památkové péci, 
vyhlášky c. 32 7//. 004 flz, vše ve. zněni pozdějších předpisů,

b) zabezpečeni dodržování povinnosti vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §§ 32 
obsk o a .14 odst. 1 zákona ě. 289/i995 fb,, o lesích a o změně a doplnění některých 
zákonů (Jcsní zákon), ve zněni pozdějších předpisů,

c) zajištění požární ochrany a posouzení požární!io nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona 
ě. 13 VI985 fb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel ne,nese odpovědnost za, škody způsobené jednáním ci opomenutím zhotovitele
nebo za škody, zarkteré zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

r.í. fili,
pinliM/ní pnjť " / v ;( iiriijí y. p rn< i 1 Cl).i

1. Zhotovitel se zahazuje zaplatil objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovilel se ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností, 
s výjimkou případů uvedených pod písni, b) - g) tohoto odstavce, a to ve výši 1.000,- 
K.ě za každý i započatý den prodlený.

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s těžebními činnostmi nebo asanací kůrovcového či 
|<;nr(v.'ri',ni ob.roženého dříví, a ío ve výši 3.00.- Kc/nvf a to za každý jeden m3 
předaného kůrovcového o i kůrovcem ohroženého dříví, které .nebylo zpracováno nebo 
zpracováno a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou,

e) zhotovilel nezajisl.il včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromu dle čl. Vil. 
odsl. f. písm. h) smlouvy, a io ye vvff 300.- Kč za každý včas neušetřený kořenový 
náběh či knir.u stojícího strnu nu

d) zJvfn. bel iy ■,ývyli vím-v psw ví,'., .vlv é|í' (3. Vs, íviyf. s. písm, i) smlouvy, a 
!o vr vysi 30f, Kě za. kímdou nvyryivvi! oplorenicu a za každý i započatý dcii 
prodlení:

c) zhoiovitol proved! neopráviičnou těžbu dříví, a to ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví:



f) při přejímco dři ví vyrobeného zhotovitelem l>yiy na lomlo zjištěny neodstranitelné 
v'idy {ester. ii l-.linv. nedodržení nadměrkn. mešká hniloba. nedodržení min. Čepu), (j. 
zejnié,n;i pokud zhol.ovil.e.l nedodržet technické pozaduvky ne výrobu jednotlivých 
surtinvnm stanovené zadávacím listem. n to ye výši 100.- lve za každý i m3 vadného 
dříví:

g) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou či. Vil. smlouvy, s výjimkou 
případů uvedených, v tomto odstavci pod písm, a) - í), zejni. neprovedl po těžební 
asanaci pracoviště, mvvykJidil a nevyčistil odvodňovaní sítě, Id)S a řádnč a včas, a to 
ve výš' 10.000,' Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

2. V případe', prodlení smluvní struny se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, 
která je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výší 0,05 % 
z dlužné, částky za každý i započatý den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele 
zaplní i i se) Pivní jiiMputu započíst oprod pohledávce zhotovitele, za objednatelem z titulu 
povinnou'i nějní Přítele zup i ulil. cenu za V n/oí/sid čin nosů (pepř její část).

4. Zapírá iiuu smí mou pokuty m,zaniká pnvinnmí zbotoviiole špinit povinnost, jejíž splnění 
bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo 
objednatele na. náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní 
pokutou zajištěno, a to v plném rozsahu, popř, právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
Ustanovení § 2050 občanského zákoníku, se nepoužije.

f Y' i! i: i I >->:{> r> i ■ m I / w i > t w i < íV, n j WM n / w í nnlhii' v

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a lo:

a) do íU.7.2020, nebo

b) clo naplnění limitu 120 % z částky 627 000 Kě a to dle toho, která ze. skutečností nastane 
dříve.

2. V případ'., že zhotovitel nezahálí pmvádrní činností clo 5 pracovních dnů ode dne předání 
prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli vlakovém 
případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % 
z celkové ceny uvedené v čl. V, odst, i smlouvy.

3. Kterákoli'' ze smluvních stran je oprávněna <>d smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo smlouvou.

4. Objednat'.! i'", oprávněn od smlouvy od- '■■onů v připadlé, žer

a) nabylo právní moci rozhodnul i sedu <■ úpadku zho(:ouiíeio. ve smyslu zákona č. 
[M2/7K06 Kb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (in.solvcnční zákon), ve znění
pozdějších předpisu,

b) zhotovitel nezahájil provádění činnosti na základě druhého (ci dalších) zadávacích 
listů do 5 pracovních dnů ode dne jejich předám objednatelem.

c) zhol.cn/i tel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem (s 
jakýmkoli lei míněni vyplývajícím ze zadávacího listu) po dobu delší než 15 dnů, 
přen lože by! objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn,

d) zhoínyUe! jo opakovaně (min. dvakrát) v prodlení s prováděním činností zadaných 
zadávacím jí: [r.n.i (s jakémkoli lenoinuu vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně



než i 5 diíii,

e) /.hol'">d(.eí je v prodlení se splněním mkéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli 
vzniklého na základů smlouvy po dobu delší než 30 dnů.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s uhrazením ujednané ceny za provedené činnosti po dobu delší než 30 dnů.

'Ij h v c ť o c > i á uí a nov cu í

1. Smlouva a j>rávní poměry zni vzniklé čj sní související sc řídí právním řádem České 
republiky. zejména občanským zákoníkem a XZVX. Veškeré spory, které ze smlouvy 
případně vzniknou, včetně sporů o jeb platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou 
platností řešeny výlučně podle právních niodpí: ů ' '.eské republik v a výlučně soudy České 
republik-

2. Smlouva může být doplňována a/nebe měněna pouze ve, formě písemných dodatků 
pode|;snných oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou 
jednat i no plnění smlouvy a veškerých čimvmteoh :> ní souvisejících.

4. Smluvní struny se. dále. zavazují vždy k-énat lak. a přijmout tuková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku dmmdneho podezření na spu-imni mrštného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku ledy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních, stran 
nemohla být přičtena odpovědnost poule zákona č, 4 I 8/CO 11 8b., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení píro ti nim. ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník. -m zimní pozdějších předpisů, nupndne aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních síran včetně jejích zaměstnanců podle účinných právních 
předpisů.

y
5. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal cornplianee program Lesů Ceske 

republiky s.p. (viz 'VYYW.lesyer.ez), a v jeho rámci přijal závazek, vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání.

6. Podléhá-li smlouva povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 8b., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smlim. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o regisím smluv'), ve znění jyvolr.jšíeh předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
Uyrrmném ysmihéiii se /.inménvn) 7.;)i:onom V nspilmoh pnnadee.b smlouva nabývá 
Účinnosti éorm avího podpise oněma sn - ’ 1 emím i sirananu.

7. Smlouva je vyhotovena v poetu dvou stejnopisu splatností originálu, z nichž každa 
smluvní strana obdrží po jednom jejím vyhotoveni.

8. Smluvní sírany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a rozumí mu, a zavazují se k 
jejímu plnění, a že smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté 
tísně. .Na důkaz toho připojují smí podpisv.



9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tylo přílohy:
Přílohu č. 1 ..Ceník
Příloha o. ku - Vzor zadávacího Jistu..nahodilá těžba
Příloha c. 2b Vzor zadávacího listu - kůrovec
Příloha č.3 -- Podrobné podmínky provádění těžebních činností

V Plzni ono..

za objednatele: za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Ivám Khí<
Ředitel Krajského ředitelství Plzeň

PorkN |br(5jěPK#.s, 
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PŘÍLOHA 'h\ VZOR ZADÁV ACÍHO UŠTU - NAHODILÁ TĚŽBA

Evidence. ", D- iZ.vim- , : . .

Adresa SP:
A<jiv::a
Lomů C-R: I.cr y České řepu diky,lesní správa

PSČ: PSŮ:
IČO: nič (ČC) )lO

požadovaný

ks
požadovaný způsob zpracováno zpracováno

por. nC Icnnín. zpracování np> cialum Poznámka

í

Objednáno dum Po< i i <ir-:

Za SP prr;v7,;\! fJ>w>; podpis:

Poznámky k pD.vzalí zadání:

PřcwM.í po '1'dfonř.riií pvací

Za Lesy OK prmx.al dno: Podpis:

Poziuimi-y k ; p,-

Za Lesy Clí a !•'.vploval dne: Podpis:



PŘÍLOH ' V ZOR ZADÁ V / -d K'■ ' .iMTU - OBJKDjN Á.VKA. TĚŽBY KŮROVCOVÝCH I
Strom i'i

! U 1 ')V < °V • ť.L ;:t ro; ” ' M j Ljí ob n mu n o ''0 ' 1“..............

Adresa SIR
/' 'iffTÍI
Lesu ČIL Losy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: KSČ:

IČO: DlO ■r..O DEC:

Záznamy revírníka

por. h; ijo/ndov ;í uý loni) ín 
té/.liy

Zpíiíob díí u • )\' á 11. (> ns:l asn nov i no de.(u ni Po/,nárn k«

i
:
, ...........

Objednáno dne- Podpis: i.........

Za SP piT''/,;)] cli!'!; M/Mis:

Poznámky k prevzeií zadání;

Přev/,';!' sví d"1 'invin p'.'1'CÍ

Za Lesy < 'R pře',,',al dne:

Poznámky k převzeli práci;

Za Lesy ČR akccpLival dne: Podpis:



Příloha ě. 3 PODROBNÉ PODMÍNKY 

1. X ěž I) í\ X ří ví

'RO VADĚNI TEZEBNICH ČINNOSTÍ

1) Stromy označující hranici plošných nahodilých těžeb nesmí být těženy.
2) V rozptýlených nahodilých těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.
3) Tužba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. 

Dříví nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sedíce, kratší než 2 na.
4) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější 

než io cm na slabším konci. Osla (ní di M rnnrd být zkráceno na sekce kratší než 2 m. 
Těžební vbyTy. a stopiny opracované, 1 . odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, 
jsou-li kratší než 2 m,

5) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácenýcb cest 1. až 3. třídy (ČSN 

736108), zmlčených turistích., né a jiných tras, chodníků, příkopů a vodních toků je 
Smluvní partner povinen provádět neprodleně, nejpozděii do konce pracovní směny.

6) Provedení lěžby. manipulace a asanace kůrovcem napadeného dříví přenosnou řetězovou 
pilou

['('kácení vyznačených síromíi 
Odvětvení včetně obracení stromu 
Měření a adjustace v cek cli délkách
K morul kmenu clo výřezů cl i o potřeby pro možnost obracení pro jejich úplné
ndkormMÍ v pocta -! - 8 íezu na i knum
Motorové odkornování do bělá po celé délce a obvodu jednotlivých výřezů

II. n \ ;> i w u km u

1)
2)

3)

Příjem dříví je prováděn 11a Lokalitě OiVi, případně dle specifikace v Zadávacím listu.
Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 3) a 
4) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky, U lýčí se. tloušťka 
měří ve vzdálenosti 1 m od silnější ho konce a délka jako nej kra t.ší vzxlálenost mezi oběma
čely. Tyco'i se pro účel” oiuiowy rozumí Lyce dle jejich vymezení uvedeného
V Dopni UMU'/' h p; madlech po > měření ai třidění dříví v Cis.

Vylcžem' dnlv'1 se měří podle Doporuč/.mých pravidel pro měření a třídění dříví v ČR
s iiadměrkem 2%. U dříví nad 8 m délky1 se připouští nad měrek 2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude. stanoven vždy za užití pouze jedné metody 
(jednoHi ’é/i 1 vunahne) pro DMA jednotlivá strom, ti. metody měření dříví nelze 
kombinoval.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objetu dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:



- u odkoničnébo dříví podle. ČbN 480007 (Tabulky objeimi kulatiny podle středové 
tloušťky),

” u dříví v kuře, podle 08 N 480009 (řaouiřy a polynomy pro výpočet objemu 
kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1.1. 
.199,9); u. dřeviny modřín se použije. tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu 
nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1,
(dopoauěmm MZe, 1.906). resp. pod!-'. íZouiek pro kryeiůení surového dříví v 0,1 
nad a, nj.a ;o-(uté mManí ZtH.4, ioio op 10 ,\J 90. y Pnrmsteoh do 40 let včetně 
máze i-ó| no \' '.áii-auné pís-nuné dHsyN ' ímio ■/,působeni sněťován objcmi veškerého 
dřív,

3) Objem lýčí se podle ČSN 48 0090 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek 
pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto 
stanovený objem se považuje za objem .Hroubí,

Hromadně / rovnané dříví/

4) objem rovno nebo dříví se podle CSN 48 o050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. 2. Postu]) měření probíhá podle 
.Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v Čil platných v okamžiku těžby.

.AdjUsOss dr d

a) Cek' každého kusu mořeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a 
průměrem v oni lesnickou křídou nebo číslovačkou.

Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) pí,srn. a) tohoto článku, musí být 
zřetelně označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. Použití 
shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na 
jednom revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
po1 adových čísel v roce u dříví yruvitujídho ke stejné cestě 7, různých revírů.

Použití shodných pořadových Čísel výřezu v průběhu jednoho roku není 
přípustné

b) Qřčd, jeh'd; objem se zjišťme podle bodu 4) písni, h) tobolo článku, musí být 
zřetelně omáčeno hmotovým eísimn čisiovaekou. ž,a hmotové číslo se považuje 
bud to o lnem, v dosel i nác.h prdíc ..donhoi n labulek pro krychlení surového dříví v 
des-dnnch", (doporučeno iYJZo. iondo re.ep. podle 'Z abulok pro krycí dění surového 
dřiví v rvi m:’Z 2, upraveno vydáni oillUL, 1,990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách 
podá: tabulek dle bodu 4) písni, a) tohoto článku.

c) U tyči musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo Číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v 
doselimmhZ ídoporučeno MZe, ,1.096),

d) Hráno, rovnaného dříví musí b'4 o/mumv pořadovým číslem barvou na čele 
uy l w 0 r I ' !oi!. (tišin hrano 111 i s!í za; i '"1 0' ■:<•/'< i v siiioi irs i u inu i; (i kaci lira ne v Cl selu íku 
insj.m jedinečným |)ořad.ovýin číslem i, letci v; se nesmí v rámci, revíru a v době 
lrváni smlouvy opalunm. hrbem v oranici) se provádí podle Doporučených 
pravidel pro měření a třídění dříví vHiZ Na hráni musí být označeny sekce, 
a. nam-mené výšl-v iednolhvycm ses/s v nu.




