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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne
21. 12.2020
ve věcech technických jedná:  specialista vodního hospodářství

tel.:  e-mail: 
 správce toků 

tel.:  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „ objednatel “) na straně jedné

a

Vladimír Vrbický
se sídlem Němčíce 167, 561 18 Němčíce u České Třebové 
IČO: 682 39 939 
DIČ: 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Městský úřad Litomyšl 
kontakt: tel.: 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy j e závazek zhotovitele provést pro obj ednatele na vlastní nebezpečí 
a odpovědnost dílo: Povodňové zabezpečovací práce v korytě vodního toku LP Hlučálu na 
základě výzvy obce Pustá Rybná, a to za podmínek stanovených příslušnými právními 
předpisy a technickými normami, požadavky objednatele a touto smlouvou.
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2. Y rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 
popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku 
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

Zprůtočnění a uvolnění koryt vodních toků,
Stabilizace koryt a vodních děl kamenem,
Odvoz naplaveného a vytěženého materiálu,
Dodání lomového kamene.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Místem plnění je: LP Hlučálu (č.h.p. 4-15-01-006 ), ř.km 0,000 - 0,100, k.ú. Pustá Rybná.

4. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny objednatele.

5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 
zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

6. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 
že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů 
nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy a cenové nabídky.

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: na výzvu objednatele, nejpozději do 1 dne od nabytí 
účinnosti této smlouvy.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 
dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.9.2021. Dílo je provedeno nevylcazuje-li 
vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, která bude součtem: 
součinu skutečného množství odpracovaných hodin a jednotkové ceny uvedené 
v kalkulaci hodinových sazeb zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a 
součinu skutečného množství dodaného stavebního materiálu a jednotkové ceny 
za stavební materiál uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
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Skutečné množství odpracovaných hodin a dodaného materiálu bude smluvními stranami 
potvrzeno a odsouhlaseno v soupisu prací podepsaném oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.
Celková cena za dílo nepřekročí částku 90.000,- Kč.

2. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že je 
plátce DPH. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem 
řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli. Přílohou daňového dokladu 
bude oběma smluvními stranami podepsaný soupis prací s uvedením skutečného množství 
odpracovaných hodin a dodaného materiálu.

2. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- přílohou faktury není smluvními stranami potvrzený soupis prací, anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně.

V.
Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 
pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za 
tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody při provádění díla až do okamžiku, kdy byl objednatel 
povinen zhotovené dílo převzít.

VI.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami týkajícími se provádění díla a je si 
vědom charakteru prací, které mají být provedeny.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště. Zhotovitel zajistí na sovu
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odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání pracoviště, za bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšku nebo do hloubky.

4. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

VII.
Předání a převzetí

1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k potvrzení soupisu provedených prací 
a dodaného materiálu. Soupis prací bude datován a opatřen podpisy oprávněných 
pracovníků objednatele a zhotovitele.

VIII.
Criminal Compliance doložka

1. 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 při plnění 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, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

IX.
Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. O zveřejnění smlouvy 
zhotovitele bezodkladně vyrozumí.
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2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné provést jen formou písemného 
dodatku.

4. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, jeden pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Kalkulace hodinových sazeb zhotovitele 

č.2 - Kopie výzvy Obce Pustá Rybná

V Hradci Králové dne: fi “3 ^ /

ředitel OŘ východní Čechy 
Lesy České republiky, s.p.

Oj 4

Za zhotovitele:

....................... .
Vladimír Vrbický
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CENOVÁ NABÍDKA

Likvidace povodňové škody - Pustá Rybná

Hodinové sazby v ceně bez DPH !

1.400,00 Kč 
1.000,00 Kč 

750,00 Kč (35 Kč/km) 
550,00 Kč (27 ICč/km) 
300,00 Kč 
250,00 Kč

materiál:

bagr KAISER turbo stár
- bagr TREX 5T 

nákladní auto TATRA 815
- nákladní auto MERCEDES 814 

dělník s JMP
- dělník

lomový kámen 350,00 Kč / tuna

V Němčících dne: 2.9.2021

Vladimír Vrbický 
Němčíce 167 
PSČ 561 18 
IČ 68239939 
DIČ 
Tel.
Email:
Bankovní spojení:





Lesv České republiky, s.p. 
pan Libor 1 iťomádka 
správce toků

v Pusté Rybné dne 3.9. 2021

Věc: Žádost

Na základě místního šetření ;?e dne 13,7,2021 Žádáme o pročištěni zaneseného koryta a 
stabilizaci břehové utUrže na LP IllnčáliL Jedná se o vodní tok. par.ě, 1414 v Kl’j a obci Pustá
Rybná,

Děkuji

S pozdravem

místostarosta obce
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