
Smluvní strany:           
               
Správa lesů města Tábora s.r.o.                   
se sídlem : U Čápova dvora 2712, 390 02 Tábor                               
IČO: 625 02 646, DIČ CZ62502646                      
Obchodní rejstřík veden Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 4809                 
Bankovní spojení :                          
jednající jednatelem společnosti :  
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 

a 

Ligna Natura s.r.o. 
se sídlem Trpišovice – Smrčná 101, PSČ 582 91 Světlá nad Sázavou 
IČO: 07815247, DIČ. 07815247 
Obchodní rejstřík veden Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 43189 
Bankovní spojení:  
jednající jednatelem společnosti  
(dále jen „Zhotovitel“ na straně jedné) 

 

 

 

 (objednatel a zhotovitel jsou dále také označováni jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

RÁMCOVOU SMLOUVU O DÍLO č. LI/Les/2020/102 

na provádění pěstebních a těžebních činností 
uzavřená podle §1724 až 1788 zákona číslo 89/2012 Sb. – občanský zákoník 

Úvodní ujednání 
Smluvní strany se dohodly na uzavření této Rámcové smlouvy s cílem vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního 
styku, včetně vymezení jejich základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu. Zhotovitel prohlašuje, 
že je osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění zahrnujícího níže uvedené činnosti a že disponuje veškerými 
podnikatelskými oprávněními případně licencemi potřebnými k poskytování plnění podle této smlouvy, že činnosti bude 
zajišťovat v souladu s právními předpisy. 
Tato smlouva nezakládá mezi smluvními stranami vztah výlučnosti či exkluzivity, ani vztah pracovní, služební či jiné závislosti. 
Obě strany jsou oprávněny uzavírat další smlouvy na obdobný předmět s jakýmikoli třetími subjekty. 

 
 

I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést lesnické činnosti: pěstební a těžební práce, 
případně další činnosti s tím související dle vzájemného ujednání. 

2. Dílo bude prováděno na základě této smlouvy a na základě zakázkových listů či odsouhlasených objednávek 
vystavených objednatelem a potvrzených zhotovitelem. 

3. Jako oprávněná osoba zhotovitele, oprávněná zadávat a přebírat práce, potvrzovat zakázkové listy se stanovuje:.. 

4. Smluvní partner (zhotovitel) je povinen provádět lesnické a ostatní činnosti s odbornou péčí, vlastním jménem, na 
vlastní odpovědnost. 

 

II. 



Doba plnění 

1. Rámcová smlouva o dílo se uzavírá na jeden rok. Rámcová smlouva je ukončena uplynutím doby platnosti. 

2. V případě, že se kterákoli ze stran rozhodne nepokračovat ve vzájemné spolupráci, oznámí dopředu druhé straně tuto 
skutečnost. 

 

III. 
Ceny prací, fakturace, platební podmínky 

 

1. Ceny pro jednotlivé výkony pěstebních a těžebních prací jsou stanoveny pro období platnosti smlouvy a jsou 
nedílnou součástí této smlouvy  

- příloha č. 1 – ceník pěstební prací pro rok 2020 

- příloha č. 2 – cení těžebních prací pro rok 2020 

2. Předání díla se provádí ke dni ukončení díla, případně jeho části, nejméně však jedenkrát měsíčně. Na základě 
předání díla v množství a kvalitě doplní případně vytvoří objednatel zakázkový list o dosažená množství 
v jednotlivých výkonech či cenových skupinách. Tento list je předávacím protokolem. Objednatel přebírá dílo podle 
kvalitativních norem a má právo rozhodnout o zařazení díla. Doplněný zakázkový list potvrdí podpisem přejímací 
pracovník objednatele i zhotovitel. 

3. Na základě oběma smluvními stranami potvrzeného zakázkového listu vystaví zhotovitel fakturu s náležitostmi 
daňového dokladu. Je-li zhotovitel plátce DPH, stanovuje se poslední den v měsíci dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

4. Splatnost faktur se stanovuje na 30dní od data vystavení faktury. 

5. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou na základě této smlouvy dle lhůty její splatnosti. Pokud nebude 
faktura uhrazena ve lhůtě její splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat kupujícímu smluvní úrok ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý den prodlení. 

 

IV. 
Práva a povinnosti při provádění díla 

1. Objednatel vymezí místo provedení díla. Objednatel má povinnost seznámit zhotovitele s možnými riziky daného 
místa při provádění díla. 

2. Objednatel má práva kontroly stavu prováděného díla v každé jeho fázi. 

3. Zhotovitel má povinnost zabezpečit místo provádění díla a v případě potřeby umístit značky omezující vstup na 
místo provádění díla. 

4. Dílo je ukončeno jen v případě, že je provedeno bez vad. Případné vady je povinen zhotovitel ve stanoveném termínu 
odstranit. 

 

V. 
Odpovědnost za škodu, náhrada škody 

1. Zhotovitel odpovídá za splnění díla podle zadaných technických a kvalitativních podmínek. Obě smluvní strany jsou 
povinny v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Zhotovitel je povinen dílo vykonat tak, aby 
neohrozil životní prostředí, majetek jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví své nebo třetích osob. 

2. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce a požární ochrany. 

 

VI. 
Obchodní tajemství 

 

1. Smluvní strany považují veškeré informace vzájemně si poskytnuté při jednáních předcházejících podepsání této 
smlouvy, vymezení předmětu smlouvy a kupní cenu za své obchodní tajemství. Tyto informace nesmějí být 
zpřístupněny žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, pokud takové 
zpřístupnění není vyžadované ze zákona nebo není vyžadováno příslušnými orgány jednajícími na základě právních 
předpisů a v souladu s nimi nebo taková informace již není veřejně známá v souladu se zákonem nebo právními 
předpisy. Smluvní strany se tímto výslovně zavazují, že budou tyto důvěrné informace zachovávat a chránit s nejvyšší 
možnou odbornou péčí. Tento závazek platí i po skončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují vztáhnout povinnost mlčenlivosti/důvěrnosti informací i na své zaměstnance, poradce a/nebo strany či 
osoby pověřené k výkonu dílčích úkolů dle této smlouvy, a zajistit, aby i tyto osoby jednaly v souladu s uvedenými 



závazky mlčenlivosti/důvěrnosti informací. 

 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá strana po jednom vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pozorně přečetly, porozuměly jí i všem jejím 
jednotlivým ustanovením a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

Přílohy: 

- příloha č. 1 – ceník pěstební prací pro rok 2020 

- příloha č. 2 – cení těžebních prací pro rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
V……………………..dne………………… 
 
 
 
 
……………………………………………..    ……………………………………………. 

Za Objednatele       Za Zhotovitele 
        
 Správa lesů města Tábora s.r.o.     Ligna Natura s.r.o. 
 
 


