
SMLOUVA O DÍLO Č.: 27/2021

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojeni s § 2586 a násl. zákona čis. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
v platném znění

mezi

Objednatel: Správa lesů města Tábora s.r.o.
Sídlem: U Čápova dvora 2712. 390 02 Tábor-Měšice
IČO: 62502646
DIČ: CZ62502646
Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Vyhnal, jednatel

a

Zhotovitel: Kopf Václav & .Jiří, s.r.o.
Sídlem: Špidrova 58/9, 385 01 Vimperk
IČO: 281 16 071
DIČ: CZ28116071
Jejímž jménem jedná: Václav Kopf. jednatel

takto:

1.
Úvodní ustanovení

(1) Objednatel je právnickou/fyzickou osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa 
podle zákona č. 289/1995 Sb.. lesního zákona, vůči pozemkům určeným k plnění funkcí 
lesa v majetku mčsta Tábora (dále jen „lesní pozemky")

(2) Zhotovitel je právnickou/fyzickou osobou zapsanou v obchodním/živnoslenském 
rejstříku, jejímž předmětem podnikání mimo jiné je výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a která je lak oprávněna vykonával 
podnikatelskou činnost v oblastech „Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, 
rybníkářství, lesnictví a myslivost." Tuto skutečnost dokládá Zhotovitel výpisem 
z obchodního/živnostenského rejstříku, který tvoří přílohu této smlouvy.

II.
Předmět smlouvy

(1) Touto smlouvou se Zhotovitel za níže dohodnutých podmínek zavazuje prováděl pro 
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí jednotlivá díla spočívající v realizaci těžby a 
přibližování dříví v jednotlivých lesních porostech na lesních pozemcích a Objednatel 
se zavazuje tato díla přebírat a zaplatil za ně sjednanou cenu.

(2) Jednotlivá díla budou Zhotovitelem pro Objednatele zhotovována v průběhu platnosti 
této smlouvy, přičemž konkrétní rozsah každého díla, místo plnění (lesní porost), způsob 
jeho provedení a doba jeho zhotovení budou sjednávány pro každé dílo zvlášť způsobem 
popsaným v této smlouvě. Jednotlivá díla budou Zhotovitelem pro Objednatele 
zhotovována vždy na základě dílčích písemných objednávek (zadávacích listů)
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Objednatele, které bude Objednatel činit tak, že předá zhotoviteli potvrzený zadávací 
list nebo zašle písemnou objednávku (zadávací list) elektronicky. Za den přijetí 
objednávky se pro účely teto smlouvy považuje den odeslání objednávky. Za den přijetí 
objednávky se pro účely této smlouvy považuje den uvedený na zadávacím listu 
potvrzený Zhotovitelem a Objednatelem.

(3) V případě nutné operativní změny v požadovaném objemu práce na konkrétním 
pracovišti muže tuto změnu provést zástupce Zadavatele i ústním pokynem. Vždy musí 
být tato skutečnost uvedena na zadávacím listu a potvrzena Zhotovitelem.

III.
Cena díla (místo plnění)

(1) Cena díla bude totožná s nabídkou, podanou Zhotovitelem do výběrového řízení a bude 
činit 290,- Kč bez DPH za lm3 vytěženého hroubí, lato cena je konečná cena těžby 
sortimentní metodou včetně přiblížení na odvozní místo a uložení jednotlivých 
sortimentů odděleně do hráni a zahrnuje v sobě veškeré náklady Zhotovitele související 
se zhotovením díla dle této smlouvy. Sortimentacc bude Zhotoviteli předána vždy před 
započetím těžby a to prostřednictvím objednávky, nebo samostatným zadávacím listem 
a je pro Zhotovitele závazná. Na základě zadání ze strany Objednatele, může být po 
Zhotoviteli požadováno současné vyvezení klestu a těžebních zbytků. V těchto 
případech bude cena díla navýšena o 50,- Kč bez DPH za vyvezení klestu a těžebních 
zbytků, vzniklých zlm3 vytěženého hroubí. Toto množství bude redukováno oproti 
množství vytěženému o klest a těžební zbytky, ponechané v místě těžby.

(2) Cena každého jednotlivého díla bude určena součinem cenové sazby za měrnou 
jednotku dle odstavce 1 tohoto článku a rozsahu díla vyjádřeného sumou přejímek 
vytěženého dříví od odběratelů Objednatele. V případě vyvážení klestu a těžebních 
zbytků bude množství určeno jako množství 1 m3 vytěženého hroubí dle výstupní 
sestavy, prokrácené zástupcem Objednatele o množství ponechané na lokalitě P.

(3) Právo na zaplacení ceny díla vzniká Zhotoviteli vždy až provedením díla, tj. 
dokončením a předáním díla Objednateli dle této smlouvy.

(4) Cenu díla vyúčtuje Zhotovitel Objednateli fakturou po provedeni díla dle dané 
objednávky následujícím způsobem: Po provedení díla předá Zhotovitel Objednateli 
výstupní sestavy o celkovém vyrobeném množství dřevní hmoty. Na základě těchto 
sestav provede fakturaci za provedenou službu ve výši 90% z celkového vyrobeného 
množství dřevní hmoty, včetně 100% ceny vyvážení klestu v množství dle odst. 2 tohoto 
článku. Splatnost faktury dle předchozí věty bude činit 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu Objednateli. Na základě celkových přejímek odběratelů 
Objednatele oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně zbylé množství přijaté dřevní 
hmoty a vyzve jej k provedení dofakturace. Oznámení dle předchozí věty provede 
Objednatel co nejdříve po přijetí poslední přejímky vytěžené dřevní hmoty, a to bez 
zbytečných průtahů. V případě dofakturace platí splatnost faktury 10 kalendářních dnu 
ode dne doručení Objednateli.

IV.
Místo provedení díla (místo plnění)

Jednotlivá díla budou Zhotovitelem prováděna v lesních porostech ve vlastnictví města 
Tábora a to v následujících katastrálních územích: Tábor, Planá nad Lužnicí, Turovec, 
Sezimovo Ústí, Stoklasná Lhota, Zarybničná Lhota. Dražíce u Tábora, Měsíce u Tábora, 



Čekanice u Tábora, Čelkovice, Klinice, Hnojná Lhotka, Horky u Tábora, Klenovice u 
Soběslavi, Klokoty, Košice u Soběslavi, Košín a Náchod ti Tábora.

V.
Obecná ujednání o provedení díla

(1) Jednotlivá díla budou prováděna samostatně Zhotovitelem, a to buď osobně nebo 
zaměstnanci Zhotovitele nebo jinými smluvními partnery Zhotovitele. Za dodržování 
povinností Zhotovitele podle této smlouvy i podle jednotlivých smluv o dílo 
uzavřených podle čl. II odst. 3 této smlouvy, jakož i za následky nesplnění či porušeni 
těchto povinností však vůči Objednateli odpovídá vždy výlučně a osobně Zhotovitel.

(2) Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo s potřebnou odbornou péčí v čase 
dohodnutém ve smlouvě o dílo uzavřené podle čl. 11 odst. 3 této smlouvy a obstarat na 
své náklady vše, co je k provedení díla potřeba, není-li v této smlouvě výslovně 
dohodnuto něco jiného.

(3) Zhotovitel je při provádění povinen dodržet pokyny Objednatele týkající se způsobu 
provádění díla, pokud mu budou uděleny.

(4) Objednatel má právo kdykoliv kontrolovat provádění každého jednotlivého díla ze 
strany Zhotovitele. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje své povinnosti 
vyplývající z této smlouvy nebo z. jednotlivých smluv o dílo uzavřených podle čl. II 
odst. 3 této smlouvy, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo 
řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, je Objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud by postup Zhotovitele vedl k porušení smlouvy.

(5) Každé jednotlivé dílo je provedeno, je-li dokončena těžba a přiblížení dřevní hmoty 
v souladu s touto smlouvou na základě objednávky a dílo je předáno Objednateli dle 
tohoto článku, odst. 6 této smlouvy.

(6) Dílo je předáno okamžikem, kdy Objednatel potvrdí jeho převzetí poznámkou o 
převzetí díla a podpisem v objednávce (zadávacím listu) či samostatném předávacím 
protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 
Převezme-li Objednatel dílo s výhradami, je Zhotovitel povinen vady díla, které jsou 
předmětem výhrad, neprodleně odstranit.

(7) Dílo je dokončeno, je-li Objednateli předáno bez výhrad. Pokud je dilo předáno 
s výhradami, považuje se dílo za dokončené až okamžikem odstranění všech jeho vad.

VI.
Vlastnické právo, odpovědnost za vady,

(1) Vlastníkem každého jednotlivého díla je od počátku Objednatel jako vlastník lesních 
poz.emků, na nichž, se dílo provádí.

(2) Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě o dílo uzavřené podle čl. II odst. 3 této smlouvy, 
nebo teto smlouvě. Vady díla je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv 
v průběhu provádění díla, při předání díla, jakož i po provedení díla. Vady díla oznamuje 
Objednatel Zhotoviteli písemně.

(3) Je-li existence vad díla podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo

a) na odstranění vady opravou díla.
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
d) odstoupit od smlouvy.



(4) Objednatel je povinen sdělit Zhotoviteli, které z práv uvedených v odstavci 3 tohoto 
článku smlouvy si zvolil. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu 
Zhotovitele, ledaže Objednatel požadoval opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná.

(5) Je-li existence vad díla nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na 
odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny díla.

VII.
Prodlení Zhotovitele

(1) Zhotovitel je v prodlení, pokud provádění díla nezapočne do 5 kalendářních dnů od dne 
doručení objednávky. V případě posunutí začátku zpracování konkrétního pracoviště 
bude tato skutečnost výslovně uvedena na zadávacím listu o potvrzena zde zástupcem 
zadavatele. Započetím provádění díla pro účely tohoto odstavce je myšlen okamžik, kdy 
na základě objednávky započne přiblížení vytěžené dřevní hmoty na odvozní místo. 
Objednatel prohlašuje, že nemá zájem na opožděném provedení díla.

(2) Při nedodržení sjednaného termínu započetí provádění díla (dle odsl.l) uvedeném na 
objednávce (zakázkovém listu) je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5000,-Kč na takto zadané pracoviště.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má takové výrobní kapacity, které umožňují započetí provádění 
díla v souladu s odsl. 1 tohoto článku. Zároveň souhlasí s tím, že v případě prodlení dle 
předchozího článku je Objednatel oprávněn zadat provedení předmětu smlouvy dle 
dané objednávky jinému dodavateli a zříká se nároků na náhradu jakékoliv újmy, která 
by mu tím vznikla.

VIII.
Ostatní povinnosti smluvních stran

(I) Zhotovitel je dále povinen:

a) zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke spáchání žádného deliktu, zejména trestného 
činu podle zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a o její 
působnosti v ochraně lesa, deliktu podle zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, nebo 
deliktu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v jejich platném 
znění,

b) bezpodmínečně dbát na ochranu lesa, lesních a s lesem souvisejících pozemků,

c) bezpodmínečně a vždy používat při práci výhradně biologicky odbouratelné oleje a 
hydraulické kapaliny.

d) provádět dílo v požadovaném množství, kvalitě a daném termínu v souladu s platnými 
právními i technickými předpisy pro danou technologii,

e) dodržovat obecně závazné protipožární předpisy,

f) chránit les podle zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona, v platném znění, dodržovat 
v plném rozsahu jeho ustanovení, zejména jeho § 32, odst. 8 a v případě vzniku škod 
je na své náklady a riziko odstranit příp. v maximální míře zmírnil,

g) uvést lesní pozemky použité k provádění díla do stavu, v jakém se nacházely před 
započetím provádění díla,
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h) po ukončení každé směny ošetřit odřené stromy vhodným fungicidním přípravkem, 
pokud toto nebude provedeno, bude Zhotoviteli vyčíslena škoda 50.00 Kč/strom.

i) zajistil při provádění díla v celém rozsahu plnění povinností na úseku bezpečnosti a 
hygieny práce a respektování zásad ochrany zdraví při práci, zejména je povinen 
zajistit:

dodržování požadavků na zdravotní způsobilost a odbornou kvalifikaci,

přivolání první pomoci,

dodržování požadavků na vybavení odpovídající technickému stavu pracovních strojů 
a nářadí OOPP dle předpisů BOZP.

dodržování požadavků na dokumentaci a potřebné doklady zejména platné technické 
způsobilosti vlastních prostředků Zhotovitele používaných pro dopravu

j) dodržovat správné a odpovídající technologické postupy a zajistit včasnost prací při 
zhotovování díla zejména s ohledem na nebezpečí výskytu hmyzích a jiných škůdců

(2) V případě, že v důsledku porušení povinností Zhotovitele vznikne na majetku 
Objednatele škoda, zavazuje se Zhotovitel k úhradě takovéto škody zahrnující též úhradu 
veškerých nákladů s odstraňováním škod spojeným a popř. i pokut a penále vyměřených 
orgány veřejné moci.

(3) Objednatel je dále povinen:

a) při předání místa plnění seznámit Zhotovitele nebo jím pověřenou osobu se 
zvláštnostmi místa plnění

b) v případě potřeby uzavřít dohodu s vlastníky pozemků přilehlých k místu plnění těžby 
a dalších pozemků potřebných pro provedení díla, zejména pro skládkování dřeva, o 
jejich použití,

c) uhradit náklady za používání pozemků uvedených v předcházejícím písmenu.

IX.
Doba trvání smluvního vztahu

(1) lato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na období od 13.4.2021 do 31.12.2021 
nebo do okamžiku naplnění objemu 5500 m.3 hroubí, vytěženého na základě Léto smlouvy, 
podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

X.
Závěrečná ujednáni

(1) lato smlouva nezakládá mezi smluvními stranami vztah výlučnosti či exkluzivity, ani 
vztah pracovní, služební či jiné závislosti, když Zhotovitel výslovně prohlašuje, že o 
vznik výlučnosti či exkluzivity, ani pracovní, služební či jiné závislosti na Objednateli 
nemá zájem. Obě smluvní strany jsou s ohledem na to jako samostatné a na sobě 
navzájem nezávislé subjekty oprávněny i po uzavření této smlouvy uzavírat další smlouvy 
o dílo obdobného charakteru s jakýkoliv třetími subjekty.

(2) Ukážc-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se 
/.jakýchkoliv důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá lato skutečnost vliv na 
platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro lakový případ se Objednatel a 
Zhotovitel zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným a účinným tak. aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného 
zůstal zachován.
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(3) Dojde-li po uzavření teto smlouvy ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku vznikne 
Objednateli či Zhotoviteli povinnost upravil smluvně záležitosti touto smlouvou dosud 
neupravené, zavazují se Objednatel a Zhotovitel přijmout bez zbytečného odkladu 
dodatek k této smlouvě, kterým chybějící záležitosti upraví tak, aby obsah dodatku při 
zachování požadavků stanovených právním předpisem odpovídal účelu této smlouvy i 
jejímu hospodářskému významu.

(4) V případě, že činností Zhotovitele bude Objednateli způsobena škoda, je Objednatel 
oprávněn takto vzniklou škodu započíst proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele.

(5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

(6) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší závazky a povinnosti z této smlouvy, je 
povinna druhé smluvní straně uhradit případnou škodu, která porušením vznikne.

(7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, svobodné a vážné 
vůle, že ji považuji za určitou a srozumitelnou, tyto skutečnosti pak potvrzují svými 
podpisy.

(8) Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně 
odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky.

(9) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že 
pokud se některé z ujednání obsažených v této smlouvě neshoduje s ustanoveními 
občanského zákoníku, jde o projev vůle smluvních stran se od ustanovení občanského 
zákoníku odchýlit a nahradit jeho ustanovení ujednáními obsaženými v této smlouvě.

(10) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení.

Přečteno a bez výhrad podepsáno v Táboře dne :................................................

Objednatel, razítko a podpis Zhotovitel, razítko a podpis
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