SMLOUVA O DÍLO
A
'

č. 4/2020/034
Smluvní strany:
Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem:

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové,
PSČ 500 08

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem, na základě podpisového
řádu zastoupený Ing. Miroslavem Svobodou, ředitelem Lesního závodu
Židlochovice, Tyršova 1, Židlochovice, PSČ 667 01

IČO:

42196451

DIČ:

CZ42196451

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice
číslo účtu: 18403641/0100

a

Zhotovitel:

AGRO 2000 s.r.o.

se sídlem:

M. Horákové 390

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Brně, oddíl C 35952

zastoupený:

Ing. Radek Kružík, jednatel

IČO:

25586521

DIČ:

CZ25586521

bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s.

číslo účtu:

1525386369/0800

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“) podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dle výsledku
zadávacího řízení na veřejnou zakázku Čištění, sušení a skladování kukuřice, čištění, sušení a skladování

pšenice - ev. č. VZ 4/2020/034 a v souladu s příslušnými právními předpisy.

I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele služby čištění, sušení
a skladování kukuřice a čištění, případné sušení a skladování pšenice v předpokládaném rozsahu a za
podmínek specifikovaných v této smlouvě a v Příloze č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce provést vlastními prostředky, tedy bez zajištění služeb
u subdodavatelů.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené služby cenu za MJ stanovenou
v Příloze č. 1 Smlouvy.
II.
Termín a místo plnění
1. Místem plnění je místo sušení a skladování obou komodit.
2. Objednatel stanovil podmínku, aby místo sušení a skladování obou komodit bylo od místa: Lesní
závod Židlochovice, Tyršova 1, 66701 Židlochovice, vzdáleno maximálně 30 lan.
3. Termín plnění pro čištění a sušení kukuřice je dle aktuální potřeby a sklizně v průběhu října až
listopadu 2020.
4. Předpokládaný termín plnění pro skladování kukuřice jsou měsíce říjen 2020 až duben 2021.
5. Předpokládaný termín plnění pro skladování pšenice jsou měsíce červenec 2020 až duben 2021.
HI.
Cena za dílo
1. Celková cena za dílo je závislá na počtu MJ, jejichž přesný počet nelze předem přesně stanovit.
Celková cena za dílo je pouze cenou předpokládanou a činí dle Přílohy č. 1 Smlouvy a při
předpokládaném množství MJ: 2.048.800,- Kč bez DPH.
2. Jednotlivé ceny za MJ v Kč bez DPH dle Přílohy č. 1 smlouvy:
a.

Sušení kukuřice na vlhkost zrna 14 %: 55,- Kč za %/t,

b.

Naskladnění zrna: 58,- Kč za t,

c.

Vyskladnění zrna: 58,- Kč za t,

d.

Skladování pšenice: 45,- Kč za t/měsíc,

e.

Skladování kukuřice: 45,- Kč za t/měsíc.

3. K dohodnuté ceně bude připočítána DPH dle příslušných právních předpisů.

IV.
Platební podmínky
1. Cena za předmět plnění (cena díla) bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu
(faktury) vystaveného zhotovitelem. Právo vystavit daňový doklad za provedení služby vzniká
zhotoviteli po jejím řádném převzetí objednavatelem na základě potvrzeného předávacího
protokolu za skutečně provedený objem prací.
2. Faktura musí obsahovat ěíslo této smlouvy a veškeré údaje v ustanovení § 29 zákona ě. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a příslušných ustanovení občanského
zákoníku. Nedílnou součástí faktury je i kopie předávacího protokolu. V případě, že účetní doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli k doplnění, kdy nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněných či opravených dokladů.
3. Fakturu zhotovitel zašle objednateli nej později do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od
potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele.
4. Faktura musí být doručena objednateli na adresu Lesy České republiky, s.p., Lesní závod
Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice, IČO: 421 96 451.
5. Lhůta splatnosti daňového dokladuje 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Fakturovaná platba bude uhrazena v české měně na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
8. V případě prodlení s úhradou faktuiy se smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši
odpovídající zákonným předpisům (NV č. 351/2013 Sb.).
V.
Smluvní pokuta
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z předpokládané ceny za
MJ bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení s předáním předmětu smlouvy o dílo.
2. Uplatněním práva na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla
objednateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti z této smlouvy zhotovitelem.

VI.
Criminal compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně

formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být
přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a
řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle
trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních
stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. LČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech
příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují
postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za
účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která
je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami v této smlouvě výslovně neupravené se řídí
příslušným ustanovením občanského zákoníku.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit
smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním smlouvy a jejích
dodatků včetně metadat srozuměny.
3. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit od smlouvy objednateli, se
považují tyto případy:
a. prodlení sjednaného termínu plnění delší než 3 dny,
b. prodlení při realizaci prací z důvodu technické závady zařízení zhotovitele celkově delší než
48 hodin.
4. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit od smlouvy zhotoviteli, je
považováno prodlení objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než 20 dnů.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět díla
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní
v souladu se smlouvou a ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednavateli veškeré škody vzniklé z důvodu
porušení této smlouvy.

0

6. V případě odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny
ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy vypořádat vzájemné své závazky a
pohledávky vyplývající z této smlouvy Objednatel uhradí zhotoviteli skutečně vynaložené a řádně
doložené náklady ke dni vzniku zániku smlouvy a zhotovitel předá objednateli všechny výsledky
plnění díla.
7. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena
platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany
zavazují na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo
předmětu a účelu ustanovení původního.
8. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými
jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.
9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
10.Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednavatel i zhotovitel obdrží po dvou
vyhotoveních.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona ě. 340/2015 Sb.
12. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 smlouvy - Nabídkový list.

Objednatel:
V Židlochovicích dne

0 2 -06- 2020

Zhotovitel:
V Třebíči dne 26. 5. 2020
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Lesy České republiky, s.p.

AGRO 2000 s.r.o.

Ing. Miroslav Svoboda

Ing. Radek Kružík

ředitel Lesního závodu Židlochovice

jednatel společnosti

0

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - NABÍDKOVÝ LIST
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