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Příloha č. 3 ZD 

Rámcová dohoda č. 44/21/Ř 
o provádění těžebních prací harvestorovou technologií v roce 2021 a 2022 

 - II. etapa 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky 
IČO 00000078 
DIČ CZ00000078 
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány 
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: sekretariat@lslany.cz 
na straně jedné jako „Objednatel“  
 
a 
 
SOLITERA spol. s r.o. 
IČO 43762751 
DIČ CZ43762751 
se sídlem Palackého náměstí 77, 268 01 Hořovice 
zastoupená Ing. Tomášem Kurkou, na základě plné moci 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 1“ 
 
a 
 
KORYŤÁK, s.r.o. 
IČO 25877216 
DIČ CZ25877216 
se sídlem Ondřejovice 4, 793 76 Zlaté Hory 
zastoupená Janem Koryťákem, jednatelem 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 2“ 
 
a 
 
Martin Lang 
IČO 48220876 
DIČ xxxxxxxxxx 
se sídlem Žďár 55, 398 11 Protivín 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 3“ 
 
a 
 
WOOD TRADING s.r.o. 
IČO 02287226 
DIČ CZ02287226 
se sídlem Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno 
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zastoupená Mgr. Lenkou Šestákovou, na základě plné moci 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 4“ 
 
a 
 
Michal Čížek 
IČO 62248642 
DIČ xxxxxxxxxx 
se sídlem Hřivice 174, 439 65 Hřivice 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 5“ 
 
a 
 
Kloboucká lesní s.r.o. 
IČO 25532642 
DIČ xxxxxxxxxx 
se sídlem Vlárská 321, Bylnice, 763 31 Brumov-Bylnice 
zastoupená Ing. Vojtěchem Dorňákem, jednatelem 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 6“ 
 
a 
 
Lesní společnost silva s.r.o. 
IČO 06935567 
DIČ CZ06935567 
se sídlem č.p. 8, 267 51 Svatá 
zastoupená Janou Mattesovou, jednatelem 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 7“ 
 
a 
 
Lestales s.r.o. 
IČO 08962677 
DIČ CZ08962677 
se sídlem Smetanova 319, Počaply, 267 01 Dvůr Králové 
zastoupená Stanislavem Jankulárem, jednatelem 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 8“ 
 
a 
 
HeinWald s.r.o. 
IČO 06618898 
DIČ CZ06618898 
se sídlem č.p. 35, 400 02 Homole u Panny 
zastoupená Ing. Petrou Homolovou, jednatelem 
tel. xxxxxxxxxxxxxxx 
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e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
jako „Zhotovitel 9“ 
 
 
(Zhotovitelé 1 až 9 budou v této Rámcové dohodě jednotlivě označováni jako „Zhotovitel“ a společně 
jako „Zhotovitelé“) 
 
na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“) a podle § 
1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

 
Rámcovou dohodu  

o provádění těžebních prací harvestorovou technologií v roce 2021 a 2022 - II. etapa  
 

I. 
Úvodní ustanovení 

I.1 Účelem této Rámcové dohody je úprava smluvních podmínek pro realizaci Dílčích veřejných 
zakázek, jejichž předmětem je poskytování služeb v oblasti provádění těžebních prací 
harvestorovou technologií v porostech se vznikem holiny včetně komplexní výroby dřeva na 
odběrních místech (dále jen OM) a vyvezení a zpracování klestu. 

 
I.2 Objednatel provedl v souladu se Zákonem o ZVZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky 

s názvem „Těžební práce harvestorovou technologií v roce 2021 a 2022  - II. etapa“ (dále jen 
„Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“).  

 
I.3 Na základě výsledků Zadávacího řízení je uzavírána tato Rámcová dohoda, jejímž předmětem 

je sjednání podmínek, za kterých budou na základě Rámcové dohody zadávány jednotlivé dílčí 
veřejné zakázky na těžební práce harvestorovou technologií v porostech podle potřeb 
Objednatele a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro provádění 
těžebních činností, platných pro všechny dílčí veřejné zakázky, resp. Dílčí smlouvy o provádění 
těžebních činností (dále jen „Dílčí smlouvy“) uzavírané na základě Rámcové dohody postupem 
dle čl. III. Rámcové dohody. 

 
I.4 Účastníky Rámcové dohody se stali všichni účastníci, jejichž nabídka podaná v Zadávacím 

řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem o ZVZ a Objednatelem a kteří prokázali 
splnění kvalifikace. 

 
II. 

Předmět Dílčích smluv 
II.1 Předmětem Dílčích smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody bude provádění těžebních 

prací harvestorovou technologií v porostech na vytyčených plochách jednotlivých lesnických 
úseků Objednatele. Jedná se o těžbu dřeva se vznikem holiny, odkácení z přirozeného zmlazení 
včetně komplexní výroby dřeva na odvozním místě a vyvezení a zpracování nebo jiná likvidace 
klestu. Zpracování klestu musí být provedeno do 3 měsíců od ukončení těžby. Rozsah a 
podmínky jsou stanoveny Rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou (dále jako "těžební 
činnosti"). 

 
II.2 Zhotovitel bude v rámci jednotlivých Dílčích smluv, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 

sjednaných podmínek provádět těžební práce harvestorovou technologií, především kácení, 
odvětvování do technologických linek a manipulaci harvestory, vyvezení dřevní hmoty na 
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odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. soupravami, rozřezání neužitkové hmoty 
(nehroubí) v porostu a splnit další povinnosti smluvně převzaté, a to vše podle požadavků 
Objednatele a v rozsahu a za podmínek stanovených Rámcovou dohodou a v souladu s 
příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět této dohody vztahují. 
Zhotovitel dále zajistí provedení povýrobní úpravy pracovišť (úklid klestu z příkopů a vodotečí, 
ošetření stromů poškozených těžbou a soustřeďováním dříví, sanaci erozních rýh, uvedení 
terénu do původního stavu). 

 
II.3 Sortimentace těženého množství dříví bude stanovena Objednatelem vždy před zahájením 

příslušného dílčího plnění. Vymezení sortimentace a její případné změny budou po celou dobu 
provádění těžebních prací založeny ve strojích Zhotovitele. 

II.4 Harvestor musí mít kolový podvozek, minimální šíře pneu 700 mm, hlavice s možností řezu a 
zpracování min. 8 - 70 cm. Vyvážecí traktor musí mít kolový podvozek, minimální šíře pneu 
700 mm. 

 
III. 

Postup zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody 
III.1 Objednatel není na základě Rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem Dílčích 

veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb 
Objednatele.  

 
III.2 Dílčí veřejné zakázky budou jednotlivým Zhotovitelům zadávány postupem podle § 134 

Zákona o ZVZ. 
 
III.3 Objednatel písemně vyzve k plnění toho Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové dohody 

umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel plnění, vyzve Objednatel Zhotovitele, 
který se při uzavírání Rámcové dohody umístil další v pořadí; obdobným způsobem bude 
Objednatel postupovat až do doby, kdy bude uzavřena příslušná Dílčí smlouva nebo kdy 
Zhotovitel, který se při uzavírání Rámcové dohody umístil jako poslední v pořadí odmítne 
uzavřít Dílčí smlouvu. Pořadí, v jakém se Zhotovitelé umístili v zadávacím řízení a budou jim 
zadávány Dílčí veřejné zakázky, je uvedeno v příloze č.4 Rámcové dohody. Výzvy k předložení 
návrhu na uzavření dílčí smlouvy budou objednatelem zhotovitelům zasílány buď v listinné 
podobě, nebo elektronicky e-mailem formou zadávacího listu. Vyzvaný Zhotovitel je povinen 
na tuto výzvu písemně odpovědět (e-mailem nebo v listinné podobě). Odpověď zhotovitele musí 
být objednateli doručena nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli. Pokud vyzvaný zhotovitel na výzvu objednatele ve shora uvedené lhůtě žádným 
způsobem nezareaguje, má se za to, že výzvu k uzavření dílčí smlouvy neakceptuje a objednatel 
osloví (vyzve k uzavření dílčí smlouvy) zhotovitele, který se umístil jako další v pořadí. 

 
III.4 Zhotoviteli bude předložen tzv. Zadávací list obsahující podrobnou specifikaci podmínek plnění 

Dílčí veřejné zakázky, a to zejména: místo plnění, rozsah Dílčí veřejné zakázky (druh a množství 
poptávaných činností) a termín plnění. V případě akceptace Zadávacího listu Zhotovitelem bude 
tento Zadávací list písemně potvrzen oběma smluvními stranami. Podpisem Zadávacího listu se 
považuje Dílčí veřejná zakázka za zadanou a Dílčí smlouva za uzavřenou (viz. bod III.3). 

  
III.5 Zhotovitel je oprávněn oznámit Objednateli, že z kapacitních či jiných vážných důvodů nebude 

po určitou dobu schopen akceptovat výzvy na uzavření Dílčí smlouvy, tj. uzavírat s 
Objednatelem nové Dílčí smlouvy - akceptovat Zadávací listy, a tedy se pro tuto dobu vzdává 
práva být Objednatelem vyzýván k uzavření Dílčí smlouvy. Toto oznámení musí být 
Objednateli doručeno v písemné podobě, musí být Zhotovitelem řádně podepsáno, přičemž v 
něm musí být zcela jednoznačně uvedeno období (nejlépe uvedením konkrétního data), pro které 
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se Zhotovitel vzdává práva být vyzýván k uzavření Dílčí Smlouvy. Objednatel po obdržení 
tohoto oznámení dočasně, a to na dobu uvedenou v tomto oznámení, vyřadí příslušného 
Zhotovitele z pořadí rozhodného pro zadávání Dílčích veřejných zakázek (viz příloha č.4 
Rámcové dohody). Po uplynutí této doby bude Zhotovitel do tohoto pořadí Objednatelem znovu 
automaticky zařazen. Smluvní strany berou na vědomí, že toto oznámení nelze vzít zpět, ani 
nelze dodatečně jakkoliv měnit dobu platnosti v něm uvedenou. Smluvní strany současně berou 
na vědomí, že doručením tohoto oznámení není Zhotovitel zbaven povinnosti řádně a včas splnit 
Dílčí smlouvy, které s Objednatelem uzavřel v souladu s touto Rámcovou dohodou. 

 
III.6 Zhotovitel, který akceptoval příslušný Zadávací list, je oprávněn přerušit provádění prací pouze 

se souhlasem ředitele Objednatele nebo jím pověřené osoby. Zhotovitel je povinen po dobu 
účinnosti této Rámcové dohody přednostně provádět práce pro Objednatele. 

 
III.7 Smluvní strany shodně konstatují, že rozsah plnění specifikovaný Objednatelem v Zadávacím 

listu nemusí zcela odpovídat skutečnosti, neboť v některých případech nelze s ohledem na 
podmínky v místě plnění předem provést zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění. 
Rozsah těžebních činností, které Zhotovitel na základě Zadávacího listu skutečně provede 
v místě plnění se tak může od předpokladů Objednatele v době uzavírání Dílčí smlouvy lišit 
(směrem nahoru i dolu); tato skutečnost však nebude mít vliv na termín plnění sjednaný Dílčí 
smlouvou.  

 
 Objednatel je v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o ZVZ oprávněný využít 

vyhrazené změny závazku na provádění nových těžebních činností a činností s nimi 
souvisejících, jejichž možnost zadání si Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah takových 
činností bude určen Objednatelem s ohledem na aktuální potřebu odvrátit hrozící kalamitu či 
odstranit její následky a zajistit provádění činností prostřednictvím smluvního partnera po dobu 
účinnosti této Smlouvy. Při využití vyhrazené změny závazku je Objednatel povinen postupovat 
plně v souladu se Zákonem o ZVZ a dodržet veškeré podmínky na něj tímto zákonem kladené. 

 
 Zhotovitel, se kterým bude uzavřena příslušná Dílčí smlouva, bude povinen provést celé 

skutečné množství těžebních činností zadaných na základě této Dílčí smlouvy, a to za 
jednotkovou cenu sjednanou s příslušným účastníkem v Rámcové dohodě uzavřené pro danou 
část veřejné zakázky. 

 
III.8 Na platnost a účinnost Dílčích smluv řádně uzavřených v době trvání Rámcové dohody nemá 

ukončení Rámcové dohody jakýkoliv vliv.  
 

IV. 
Cena a platební podmínky 

IV.1 Jednotkové ceny, tj. ceny za provádění výrobních činností dle Rámcové dohody, resp. Dílčích 
smluv, stanovené jednotlivými Zhotoviteli v jejich nabídce na plnění Veřejné zakázky jsou 
uvedeny v příloze č.1 této Rámcové dohody, a to samostatně pro jednotlivé Zhotovitele. Tyto 
ceny jsou cenami maximálně možnými (jsou pro Zhotovitele závazné), přičemž jejich 
překročení (navýšení) není po dobu trvání Rámcové dohody možné. Tyto ceny zahrnují veškeré 
náklady Zhotovitelů spojené s prováděním výrobních činností dle Rámcové dohody, resp. 
Dílčích smluv (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a 
pomůcek nezbytných k provedení těchto prací). 

 
IV.2  Zhotoviteli bude na základě uzavřené Dílčí smlouvy hrazena cena za skutečně provedené plnění 

- provedené těžební činnosti. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené práce 
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(těžební činnosti) 1x měsíčně, a to vždy k poslednímu dni v měsíci, zároveň musí být toto 
fakturované plnění převzato Objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury v rozsahu 
90 % provedených těžebních činností (10 % činí zádržné do obdržení přejímek od odběratelů 
dříví). Objednatel toto zádržné uplatní ponížením vykazovaného množství provedených prací 
ve výrobních lístcích o 10 %. Přílohou každé faktury musí být podklad k fakturaci odsouhlasený 
a podepsaný pověřenou osobou Objednatele a Zhotovitele. Pokud bude mít provedené plnění 
vady, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po případném odstranění všech odstranitelných 
závad uvedených v Zadávacím listu a uhrazení všech škod a sankcí za případné závady 
neodstranitelné. Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů.  

 
IV.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbývající množství provedených prací (těžebních činností) 

dle podkladu k fakturaci (zbývajícího množství provedených prací) vystaveného až po převzetí 
množstevních a kvalitativních přejímek od konečného odběratele dříví Objednatele. O tomto 
převzetí bude Objednatel informovat Zhotovitele nejpozději do 2 měsíců od okamžiku doručení 
faktury dle odst. IV.2 této dohody se všemi sjednanými a zákonnými náležitostmi. 

 
IV.4 Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude k uvedeným cenám Zhotovitelem při fakturaci připočtena 

daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů. 
 
IV.5 Doba splatnosti faktur, resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich základě činí 60 

dnů ode dne doručení faktury Objednateli. 
 
IV.6 Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud 

taková faktura nemá stanovené náležitosti, přílohy nebo má jiné závady v obsahu nebo formě 
stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě 
vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou. Důvodným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
opravené nebo nově vystavené faktury. 

 
IV.7 V případě, že bude Objednavatel disponovat pohledávkou za Zhotovitelem, souhlasí Zhotovitel 

s tím, že ze strany Objednatele bude proveden jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a 
závazků. Případný rozdíl bude vzájemně ve stanovené lhůtě vyrovnán. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
V.1 Objednatel je povinen předat pracoviště (místo plnění) způsobilé k zahájení prací v termínu dle 

Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy. 
 
V.2 Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na 

kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení 
života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci;  

 
V.3 Objednatel je povinen za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení 

prováděných těžebních činností, jakož i dalších ujednání Rámcové dohody provádět platby dle 
čl. IV. Rámcové dohody. 

 
V.4 Objednatel je oprávněn během provádění těžebních činností kontrolovat jejich kvalitu, 

dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí; 
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V.5 Objednatel je oprávněn nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním 
ohrožení života nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku 
nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje vzniklé z výše 
uvedených důvodů Objednatel neodpovídá. 

 
V.6 Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, resp. 

z jednotlivých Dílčích smluv s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, Rámcovou 
dohodou, resp. Dílčími smlouvami a pokyny Objednatele. Zhotovitel bude provádět těžební 
činnosti dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy na svůj náklad a nebezpečí. 

 
V.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního 

prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární 
ochrany, ochrany majetku Objednatele, ostatních fyzických a právnických osob. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon 
prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, jakož i veškeré prostředky (např. stroje, 
nástroje, ochranné prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný 
výkon prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy. 

 
V.8 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy 

uzavřené v souladu s touto Rámcovou dohodou, jakož i kvalitu, všeobecnou a odbornou 
správnost poskytovaných prací, dodržování norem a předpisů při používání čistících, mycích a 
technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací; 
stejně tak organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník 
(u vybraných činností z důvodu bezpečností práce). 

 
V.9 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit ošetření poškozených stojících stromů nejpozději do 

skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem; odstranění zavěšených stromů 
nebo poškozených stojících stromů hrozících pádem nejpozději do skončení pracovní směny na 
vlastní náklady; poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při zjištění závad 
v prostoru výkonu prací. 

 
V.10 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v souladu s platnými technologickými 

postupy a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle přílohy č.2 
Rámcové dohody (Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); dodržování předpisů a zásad 
ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými látkami 
(používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků 
v řádném technickém stavu apod.); řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení 
termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných 
k provádění prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv; používání osobních ochranných 
pracovních prostředků podle rizika vykonávané práce. 

 
V.11 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit při poškození oplocenky její provizorní opravu, 

zabraňující vstupu zvěře do oplocenky, a to do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo; 
zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli a zajistit uvedení oplocenky 
do původního stavu nejpozději do ukončení provádění díla; 

 
V.12 Zhotovitel je povinen dále zabezpečit dodržování zásad dle přílohy č.3 Rámcové dohody 

(Zásady požární ochrany) při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního 
odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích. 
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V.13  Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky provádět i případné odstranění 
kořenových náběhů na oddenkových výřezech (tato činnost je zahrnuta v jednotkové ceně prací 
harvestoru).  Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací 
v souladu s právními předpisy. 

 
V.14 Vytěžené sortimenty budou předány Zhotovitelem Objednateli na OM (odvozní místo), kde 

bude provedeno jejich měření pověřenou osobou Objednatele. Jako podklad pro určení objemu 
dříví lze použít výstup z počítače harvestoru nebo vlastní měření Objednatelem na OM.  

 
V.15 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými 

prostředky při těžbě, soustřeďování a ukládání vyrobených sortimentů, a to nejméně jedenkrát 
za den po skončení poslední směny příslušného dne. 

 
V.16 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad potěžební úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid 

přibližovacích linií (vyjma klestu použitého na lince k ochraně kořenových náběhů a půdního 
povrchu), odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících 
funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících 
k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužících 
k provozování myslivosti  a péči o zvěř, sanaci erozních rýh, uvedení terénu do původního stavu 
nebo odstranění dalších závad uvedených v Zadávacím listu a to do termínu převzetí pracoviště 
Objednatelem nebo do termínu stanoveného v Zadávacím listu, avšak pouze za podmínky, že 
potřeba těchto úprav, úklidu nebo odstranění závad vznikla v důsledku prováděných činností 
Zhotovitele. Zadávací list musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení předávaného 
porostu, sortiment a množství vyrobeného dříví, jednotkovou cenu za vyrobené dříví, celkovou 
cenu za porost, popis závad zjištěných na pracovišti a termín jejich odstranění, datum a podpisy 
zástupců smluvních stran. 

 
V.17 V případě úrazu pracovníka Zhotovitele na pracovišti vyšetří a sepíše záznam o úrazu 

Zhotovitel, nebo jím pověřený zaměstnanec. Vyšetření příčin vzniku úrazu provede Zhotovitel. 
Zhotovitel po jejich zjištění přijme příslušná opatření a zároveň o nich bude informovat 
Objednatele.  

 
V.18 Zhotovitel a zaměstnanci Zhotovitele budou ze strany Objednatele seznámeni s Provozním 

řádem Lánské obory, který budou po celou dobu provádění díla dodržovat. 
 
V.19 Zhotovitel je povinen Objednateli do 3 dnů od uzavření této dohody předat "Hodnocení rizik 

BOZP a PO" zpracované pro jeho organizaci.  
 
V.20 Bude-li Objednatelem zjištěno, že Zhotovitel neoprávněně manipuloval, poškodil či zcizil 

dřevní hmotu je oprávněn od této dohody odstoupit a Zhotovitel je dále v tomto případě povinen 
nahradit Objednateli škodu způsobenou jeho neoprávněným jednáním. 

 
VI. 

Předání pracoviště a provedených těžebních činností 
VI.1 Zástupci Objednatele (jednotliví lesní) předají Zhotoviteli jednotlivá pracoviště protokolárně 

vždy před započetím prací a taktéž těmto zástupcům Objednatele bude Zhotovitel předávat 
jednotlivá dílčí plnění po jejich komplexním provedení. 

 
VI.2 Sortimentace těženého množství dříví bude stanovena Objednatelem vždy před zahájením 

příslušného dílčího plnění a projednána se Zhotovitelem. Vymezení sortimentace a její případné 
změny budou po celou dobu provádění těžebních prací založeny ve strojích Zhotovitele. 
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VI.3 Vytěžené sortimenty budou předány Zhotovitelem Objednateli na OM, kde bude provedeno 

jejich měření pověřenou osobou Objednatele. Jako podklad pro určení objemu dříví lze použít 
výstup z počítače harvestoru nebo vlastní měření Objednatelem na OM. 

 
VI.4 Zhotovitel je povinen ukončit provádění těžebních činností a předat provedené těžební činnosti 

Objednateli ve lhůtě stanovené v Dílčí smlouvě (zadávacím listu dle odst. III.4. Rámcové 
dohody), nebude-li v konkrétním případě mezi Objednatelem a konkrétním Zhotovitelem 
sjednáno něco jiného.  

VI.5 V případě, že provádění těžebních činností nemůže být dokončeno ve lhůtě stanovené v Dílčí 
smlouvě z důvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné 
provádění sjednaných těžebních činností, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele před 
uplynutím lhůty sjednané v Dílčí smlouvě pro dokončení sjednaných těžebních činností o její 
prodloužení. Uzná-li Objednatel existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek, 
dohodne se Zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení sjednaných těžebních 
činností, a to formou dodatku k Dílčí smlouvě. Ve výjimečných případech lze takto postupovat 
i opakovaně.   

 
VI.6 Objednatel je povinen řádně a bez nedodělků, ve smluveném rozsahu a kvalitě provedené 

těžební činnosti převzít, a to i před termínem ukončení, dohodnutým v Dílčí smlouvě, je-li k 
tomu Zhotovitelem vyzván. 

 
VI.7 Objednatel není povinen těžební činnosti převzít, pokud vykazují vady či nedodělky, a to až do 

jejich odstranění; ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

VII. 
Odpovědnost za škodu a za vady 

VII.1 Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana 
neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

 
VII.2 Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým 

dojde v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním těžebních činností) dle Rámcové 
dohody, resp. jednotlivých Dílčích smluv. 

 
VII.3 Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění 

Objednatelem. 
 
VII.4 Vykazují-li Zhotovitelem provedené těžební činnosti vady, je Objednatel oprávněn požadovat 

jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené těžební činnosti. 
 
VII.5 Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tento vady v Objednatelem stanovené 

přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené těžební 
činnosti. 

 
VII.6 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné 
částky minimálně 10 mil. Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné 
smlouvy musí pokrývat celou dobu plnění vzniklého v rámci závazkového vztahu a Zhotovitel 
je povinen na základě výzvy Objednatele předložit originál pojistné smlouvy Objednateli, a to 
do 3 dnů od výzvy Objednatele. 
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VIII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

VIII.1 V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na 
uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi 
Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 
VIII.2 V případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení 

prací (těžebních činností) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,5 % ze sjednané ceny prací bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku 
řádného dokončení prací dle Rámcové dohody, Dílčí smlouvy a termínů potvrzených smluvními 
stranami v Zadávacím listu.  

 
VIII.3 Pokud Zhotovitel neprovede práce (těžební činnosti) v kvalitě a rozsahu dle objednávky 

vystavené Objednatelem v souladu s odst. III.4. Rámcové dohody, přičemž vady (nedostatky) 
neodstraní ani ve lhůtě podle odst. VII.5. Rámcové dohody, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 
Objednateli dále veškeré náklady vynaložené Objednatelem k odstranění této vady 
(nedostatku); v případě, že tyto vady (nedostatky) nebude možné odstranit, zavazuje se 
Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku škody 
způsobené Objednateli těmito vadami. 

 
VIII.4 V případě, že z důvodu neprovedení prací (těžebních činností) v rozsahu a termínu dle Dílčí 

smlouvy uzavřené v souladu s touto Rámcovou dohodou, bude Objednatel nucen zajistit 
provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku 
škod, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně 
prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle takto uzavřené Dílčí smlouvy.  

 
VIII.5 Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu: 

- ve výši 5.000,- Kč za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. V. této dohody, pokud 
není níže konkrétně stanovena smluvní pokutu pro porušení povinností Zhotovitele; 

- ve výši 3.000,- Kč za každý poškozený strom, který nebyl na náklady Zhotovitele 
ošetřen/odstraněn dle Rámcové dohody v den vzniku poškození; 

- za provedení neoprávněné těžby ve výši 10.000,- Kč za každý m3 neoprávněně vytěženého 
dříví; 

- ve výši 5.000,- Kč za každý den ve kterém bude Zhotovitel v prodlení se splněním 
povinnosti uvedené v odst. VII.6 této dohody; 

- ve výši 1.000,- Kč za každý den přerušení prací bez souhlasu Objednatele - viz. čl. III.6; 
- ve výši 30.000,- Kč za každé jednotlivé odmítnutí akceptace Zadávacího listu dle čl. III.5. 

 
VIII.6 V případě, že Zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené 

přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna 
výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, 
mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální 
ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další závady 
uvedené v Zadávacím listu, má Objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli 
ve výši 4.000,- Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, a 100.000,- Kč/100 bm poškozené 
zpevněné odvozní cesty a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě 
(příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů 
(oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o 
zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v Zadávacím listu. 
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VIII.7 V případě, že Zhotovitel nezajistí průjezdnost zpevněných odvozních cest pro odvoz dříví 
z lokality OM má Objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ výskytu tohoto stavu. 

 
VIII.8 V případě, že Zhotovitel nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne 

nezajistí na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, 
vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
VIII.9 Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM zjištěny výrobní vady, které mají za následek 

snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných 
sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 1 m3 takto znehodnoceného dříví. Pokud 
budou při přejímce u odběratele, kterému Objednatel dodává vyrobené dříví, zjištěny výrobní 
vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických 
parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je Objednatel oprávněn 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 1m3 takto 
znehodnoceného dříví. 

VIII.10 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou; Zhotovitel 
je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.  

 
VIII.11 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani 

nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění 
bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužije.  

 
VIII.12 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo 

Objednatele odstoupit od Rámcové dohody, resp. od Dílčí smlouvy. Odstoupením od Rámcové 
dohody či Dílčí smlouvy nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení 
již příslušnému Zhotoviteli vznikla povinnost. 

 
VIII.13 Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze 

strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli.  
 
VIII.14 Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 

zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Zhotoviteli 
dle této Rámcové dohody, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Rámcové dohody 
za přiměřené. 

 
 

IX. 
Doba trvání Rámcové dohody 

IX.1 Rámcová dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, a to od její účinnosti do vyčerpání částky 
22.100.000,- Kč bez DPH (Zhotovitel předpokládá plnění v letech 2021 - 2022). 

 
IX.2 Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření.  
 
IX.3 Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
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smluv (zákon o registru smluv).  
 

X. 
Ukončení platnosti Rámcové dohody 

X.1 Platnost Rámcové dohody končí uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody. 
 

X.2 Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit 
za podmínek stanovených právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem). Odstoupení od 
Rámcové dohody musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pokud od 
Rámcové dohody odstupuje Zhotovitel, postačí, když odstoupení od Rámcové dohody doručí 
pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv ani nároku na zaplacení smluvních 
pokut či úroku z prodlení. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze 
ve vztahu k tomu Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě: 
- opakovaného (nejméně 3 x) nereagování Zhotovitele na výzvu Objednatele k uzavření Dílčí 

smlouvy ve lhůtě dle odst. III.4. Rámcové dohody; 
- provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno 

v konkrétní Dílčí smlouvě; 
- hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče 

o životní prostředí; 
- neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové 

dohody, kdy Objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou 
z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod;  

- přerušení prací Zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 5 (pěti) dnů, 
nedohodnou-li se Objednatel s příslušným Zhotovitelem v konkrétním případě jinak; nebo 

- opakovaného (nejméně 2x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností Zhotovitele 
stanovených Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou. 

 
X.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se 

zahájením prací v termínu stanoveném Zadávacím listem, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny 
od stanoveného termínu zahájení. 

 
X.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy rovněž v případě prodlení Zhotovitele 

s řádným provedením prací delšího 10 (deseti) pracovních dní po termínu sjednaném 
v Zadávacím listu. 

 
X.6 Při opakovaném (nejméně 2x) odstoupení od Dílčí smlouvy dle odst. X.4 a X.5 Rámcové 

dohody je objednatel oprávněn od Rámcové dohody odstoupit. 
 
X.7 Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě odstoupení od Rámcové dohody, resp. Dílčích 

smluv nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně 
splněných Dílčích smluv.  

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
XI.1 Rámcová dohoda je uzavřena dnem podpisu smluvními stranami. Rámcová dohoda může být 

doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky 
Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na 
vědomí, že změny Rámcové dohody mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených 
právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.  
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XI.2 Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a Zákona o ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou 
vyřešeny v řízení před soudy České republiky.  

 
XI.3 Objednatel bude při plnění Rámcové dohody postupovat v souladu s § 219 Zákona o ZVZ. 

Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je 
povinen dle § 219 Zákona o ZVZ, tedy včetně Rámcové dohody, Dílčích smluv a skutečně 
uhrazené ceny, a to v termínech dle § 219 Zákona o ZVZ. 
 

XI.4 Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto její přílohy:  
 

1. Příloha  č.1 - nabídkový soubor (v této příloze jsou specifikovány nabídkové ceny těžebních 
prací uvedené v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů, předložených v rámci Zadávacího 
řízení) 

2. Příloha č.2 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
3. Příloha č.3 - Zásady požární ochrany 
4. Příloha č.4 - pořadí Zhotovitelů, v jakém jim budou veřejné zakázky zadávány (tato příloha 

bude vyhotovena Objednatelem při podpisu Rámcové dohody se Zhotovitelem) 
5. Příloha č.5 - Zadávací list 
 

XI.5 Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu 
účastníků Rámcové dohody. Každý z účastníků Rámcové dohody obdrží jedno vyhotovení. 

  
XI.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 

jejímu plnění a že Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté 
tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
V Lánech dne ____________________    
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Ing. Miloš Balák     SOLITERA spol. s r.o. 
ředitel        Ing. Tomáš Kurka, na základě plné moci 
 
 
 

________________________________ 
                         KORYŤÁK, s.r.o. 
        Jan Koryťák, jednatel 
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________________________________ 
Martin Lang 

 
 
 

________________________________ 
                         WOOD TRADING s.r.o. 
        Mgr. Lenka Šestáková, na základě plné moci 
 
 

 
________________________________ 
Michal Čížek 

 
 
 

________________________________ 
Kloboucká lesní s.r.o. 
Ing. Vojtěch Dorňák, jednatek 
 
 
 
________________________________ 
Lesní společnost silva s.r.o. 
Jana Mattesová, jednatel 
 
 
 
________________________________ 

                         Lestales s.r.o. 
        Stanislav Jankulár, jednatel 
 
 

 
________________________________ 
Heinwald s.r.o. 
Ing. Petra Homolová, jednatel 
 

 


