
Rámcová smlouva
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„ARBORISTICKÉ PRÁCE NA ÚZEMÍ MĚSTA KLADNA“
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Statutární město Kladno
Sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
Zastoupené: Mgr. Milan Volf, primátor
Zástupce pro věci technické: Ing. Radovan Víta, vedoucí odboru ŽP
Bankovní spojení: KB Kladno, č. účtu: 729141/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Lesarb company s.r.o.
Sídlem: Braunerova 563/7, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 04723805
DIČ: CZ04723805
Zastoupen: Ing. Dávid Tomašák, jednatel
Zápis do OR: Městský soud v Praze spis. zn. C 252 684

(dále jen „Poskytovatel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k
platnosti Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek plnění týkajících se jednotlivých
objednávek na poskytování služeb uzavřených na základě této Smlouvy mezi
objednatelem a Poskytovatelem způsobem specifikovaným v čl. 3 této Smlouvy.

1.2 Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat objednateli údržbu veřejné
zeleně a arboristické práce na území města Kladna (dále jen „služby“), v rozsahu
uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy. Plnění uvedená tímto ustanovením jsou dále
označována též jako „Soupis prací“.

1.3 Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout dohodnutou součinnost a dále se
zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté plnění cenu podle čl. 4 této
Smlouvy.

1.4 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Poskytovatele ze dne 26.09.2022
(dále jen „nabídka“) podaná Poskytovatelem ve veřejné zakázce nazvané
„Arboristické práce na území města Kladna II“ (dále jen „Veřejná zakázka“),
zadávané v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů. Závazné podklady pro plnění služby dle Smlouvy jsou
vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Arboristické práce na území města Kladna II“ předcházejícím uzavření této Smlouvy
a touto Smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Poskytovatel
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prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto
považuje pro plnění služby dle Smlouvy za dostatečnou a vyhovující. Poskytovatel
prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou služby, s jeho místními
podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k řádnému provedení služby. Poskytovatel se zavazuje používat podklady
předané mu objednatelem pouze k provedení služby dle Smlouvy.

1.5 Podmínky sjednané v této Smlouvě budou platit pro všechny smluvní vztahy
sjednané v době trvání této Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, jejichž
předmětem plnění budou služby uvedené v čl. 1.2 Smlouvy.

2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Místem poskytování plnění je správní území města Kladna (k.ú. Kladno, Rozdělov,
Kročehlavy, Dubí u Kladna, Hnidousy, Motyčín a Vrapice.

2.2 Poskytovatel je povinen zahájit práce uvedené v čl. 1.2 této Smlouvy do 7
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení prací,
pokud se s Objednatelem nedohodne jinak.

2.3 Prodloužení termínu ukončení prací je možné pouze v případě mimořádně
nepříznivých klimatických podmínek a na základě oběma stranami podepsaného
písemného zápisu.

3. VÝZVA K ZAHÁJENÍ DÍLČÍCH PLNĚNÍ

3.1 Dílčí plnění podle této Smlouvy budou prováděna Poskytovatelem na základě
jednotlivých písemných výzev Objednatele k zahájení dílčích plnění (dále jen „výzva“
a dále jen „Dílčí plnění“).

3.2 Výzva k zahájení dílčího plnění či jeho části podle této Smlouvy bude Poskytovateli
doručena elektronicky na e-mail: info@lesarb.cz nejpozději sedm (7) kalendářních
dnů před požadovanou dobou poskytnutí plnění, není-li v této Smlouvě dále
stanoveno jinak.

3.3 Výzva k zahájení dílčího plnění bude obsahovat minimálně:
3.3.1 Přesný rozsah požadovaného plnění, včetně výkazu odpovídajícímu

předmětnému plnění a zpracovanému dle přílohy č. 1 Soupis prací.
3.3.2 Konkrétní dobu a místo plnění.

3.4 Poskytovatel se zavazuje potvrdit přijatou výzvu Objednatele podle odst. 3.2 a odst.
3.3 této Smlouvy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího doručení, a to
na adresu elektronické pošty Objednatele, ze které byla datová zpráva/email (výzva)
odeslána.

3.5 Nepotvrdí-li Poskytovatel výzvu ve lhůtě stanovené v odst. 3.4 této Smlouvy,
považuje se výzva za potvrzenou dnem marného uplynutí této lhůty.

3.6 Výzvu k zahájení plnění může Objednatel zrušit či změnit do okamžiku, než je mu
doručeno potvrzení výzvy ze strany Poskytovatele. Takovým zrušením nevzniká
Poskytovateli žádný nárok z objednávky či z jejího zrušení.

3.7 Tato Smlouva nezavazuje Objednatele zadávat plnění Poskytovateli v jakémkoliv
rozsahu. Skutečnost, že s Objednatelem nebyla po určitou dobu uzavřena žádná
jednotlivá výzva, nezpůsobuje zánik této Smlouvy, ani tak Poskytovateli nevzniká
nárok na jakékoli plnění.
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4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Ceny za služby, které jsou předmětem plnění Poskytovatele z této Smlouvy, jsou
stanoveny Soupisem prací, který je přílohou č.1 této Smlouvy. Objednatel je povinen
zaplatit Poskytovateli cenu v souladu s jeho nabídkou ve výběrovém řízené Veřejné
zakázky, a to za plnění po něm požadovaných jednotlivými výzvami k poskytnutí
Dílčího plnění.

4.2 Cenu za jednotlivé Dílčí plnění dle objednávky Objednatele stanoví Poskytovatel
v souladu s Přílohou č. 1 Soupis prací.

4.3 Ceny za jednotlivé úkony specifikované v příloze č. 1 Soupis prací jsou nejvýše
přípustné po celou dobu trvání této Smlouvy a smluv/objednávek na plnění zakázek
na jejím základě uzavřených.

4.4 Jednotkové ceny v Soupisu prací – příloha č. 1 Smlouvy, v sobě zahrnují veškeré
náklady Poskytovatele na požadovanou údržbu předmětných dřevin a souvisejících
ploch, včetně nákladů na dopravu, práci, pohonné hmoty, odvoz a likvidace odpadu,
bioodpadu a další náklady Poskytovatele vzniklé v souvislosti s realizací prací, jako
např. dodávka vody a použití plošiny.

4.5 Nebude-li Poskytovatel schopen poskytnout plnění v objednaném rozsahu, a to
z důvodu nikoliv na jeho straně, vzniká mu nárok na odpovídající část ceny, a to
podle rozsahu skutečně poskytnutých plnění. O snížení rozsahu plnění bude
vyhotoven zápis, potvrzený podpisy obou smluvních stran.

4.6 Objednatel se zavazuje cenu plnění/dílčího plnění podle této Smlouvy hradit po
ukončení prací na podkladě soupisu provedeného plnění odsouhlaseného oprávněnou
osobou Objednatele, a to na základě faktur vystavených Poskytovatelem.

4.7 Splatnost všech faktur činí třicet (30) dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
Faktura se považuje za doručenou jejím převzetím Objednatelem. Cena za plnění je
splatná bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře. Závazek
zaplatit fakturovanou částku je splněn dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu
Objednatele. Pro bankovní spojení použijí smluvní strany bankovní spojení uvedená
v záhlaví této smlouvy.

4.8 Faktura musí obsahovat veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejm.
ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a touto Smlouvou.
Faktura musí obsahovat.:

a) obchodní firmu Poskytovatele,
b) daňové identifikační číslo Poskytovatele,
c) obchodní firmu Objednatele,
d) daňové identifikační číslo Objednatele,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) datum vystavení daňového dokladu,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) číslo alokace poskytnuté Objednatelem
j) číslo Smlouvy Objednatele

4.9 Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně
uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji Poskytovateli ve lhůtě splatnosti od
jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V
takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet
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4.9 Nebude- li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně 

uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji Poskytovateli ve lhůtě splatnosti od 
jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V 
takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 



doručením opravené faktury.

4.10 Objednatel se zavazuje písemně informovat Poskytovatele o dalších údajích
nezbytných pro fakturaci souvisejících s organizační strukturou.

4.11 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této
Smlouvy za Poskytovatelem proti kterékoliv pohledávce Poskytovatele.

4.12 Přílohou jednotlivých faktur vždy bude rozpis prací provedených Poskytovatelem
v daném období a převzatých Objednatelem.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké
odborné úrovni, v souladu s pokyny Objednatele, se svou nabídkou, platnými
právními předpisy, arboristickými standardy a českými státními normami (ČSN),
které se týkají předmětu této Smlouvy.

5.2 Poskytovatel je povinen zajistit, aby při poskytování plnění byly dodrženy obecně
závazné právní předpisy, zejména pak obecně závazné právní předpisy vymezující
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytovatel především zajistí, aby
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy,
byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce a byly vybaveny potřebnými
ochrannými a pracovními pomůckami.

5.3 V případě, že Poskytovatel prokazoval splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavatele, musí tento poddodavatel plnit tu část plnění, jež prokazoval za
poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za činnost každého poddodavatele, jako by
službu dle Smlouvy plnil sám.

5.4 Poskytovatel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění
činností podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů.

5.5 Poskytovatel je povinen zajistit provádění prací podle této Smlouvy prostřednictvím
potřebného počtu osob s potřebnou kvalifikací. Poskytovatel je povinen zajistit, aby
všechny další osoby, které budou provádět jakékoliv plnění týkající se realizace
zakázky, vždy pracovaly pod dozorem osob s potřebnou kvalifikací.

5.6 Poskytovatel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí
a v souladu s právními předpisy a technickými, bezpečnostními, požárními
a hygienickými normami, s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí,
v souladu s pokyny Objednatele. Údržba bude prováděna v souladu s normami ČSN
DIN 8390 Sadovnictví a krajinářství, zejména s normou ČSN 83 9061:2006
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch a platnými arboristickými standardy.

5.7 Poskytovatel přejímá odpovědnost za udržované dřeviny.

5.8 V případě zjištění závad na plochách veřejné zeleně ohrožujících životní prostředí,
zdraví osob nebo majetek, Poskytovatel bezprostředně informuje Objednatele.

5.9 Odpad vzniklý při provádění prací bude Poskytovatelem odstraněn neprodleně, tj. do
osmi (8) hodin po provedení plnění, pařezy po domluvě se zástupci Objednatele.

5.10 Poskytovatel je povinen při své činnosti používat pouze taková zařízení a výrobky,
které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují

 

doručením opravené faktury. 
 

4.10 Objednatel se zavazuje písemně informovat Poskytovatele o dalších údajích 
nezbytných pro fakturaci souvisej ících s organizační strukturou. 
 

4.11 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku vyplývající z této 
Sm louvy za Poskytovatelem prot i kterékoliv pohledávce Poskytovatele.  
 

4.12 Přílohou jednotlivých faktur vždy bude rozpis prací provedených Poskytovatelem  
v daném období a převzatých Objednatelem. 

 
5 . PRÁVA A POVI NNOSTI  POSKYTOVATELE 
 
5.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat jakékoliv plnění dle této Smlouvy na vysoké 

odborné úrovni, v souladu s pokyny Objednatele, se svou nabídkou, platným i 
právními předpisy, arboristickými standardy a českými státními normami (ČSN) , 
které se týkají předmětu této Smlouvy.  

 
5.2 Poskytovatel je povinen zajistit, aby při poskytování plnění byly dodrženy obecně 

závazné právní předpisy, zejména pak obecně závazné právní předpisy vymezující 
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytovatel především zajistí, aby 
všechny osoby, které se budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy, 
byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce a byly vybaveny potřebnými 
ochrannými a pracovními pomůckami. 
 

5.3 V případě, že Poskytovatel prokazoval splnění části kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, musí tento poddodavatel plnit tu část plnění, jež prokazoval za 
poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za činnost každého poddodavatele, jako by 
službu dle Sm louvy plnil sám. 

 
5.4 Poskytovatel je povinen nakládat  s veškerými odpady vzniklými při provádění 

činností podle této Smlouvy v souladu se zákonem č. 541/ 2020 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
5.5 Poskytovatel je povinen zajistit provádění prací podle této Smlouvy prostřednictvím 

potřebného počtu osob s potřebnou kvalifikací. Poskytovatel je povinen zajistit, aby 
všechny další osoby, které budou provádět jakékoliv plnění týkající se realizace 
zakázky, vždy pracovaly pod dozorem osob s potřebnou kvalifikací. 

 
5.6 Poskytovatel je povinen provádět činnosti podle této Smlouvy s odbornou péčí 

a v souladu s právními předpisy a technickými, bezpečnostními, požárními 
a hygienickým i normami, s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí, 
v souladu s pokyny Objednatele. Údržba bude prováděna v souladu s normami ČSN 
DI N 8390 Sadovnictví a krajinářství, zejména s normou ČSN 83 9061:2006 
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch a platným i arborist ickým i standardy. 

 
5.7 Poskytovatel přejímá odpovědnost za udržované dřeviny. 
 
5.8 V případě zjištění závad na plochách veřejné zeleně ohrožujících životní prostředí, 

zdraví osob nebo majetek, Poskytovatel bezprostředně informuje Objednatele. 
 
5.9 Odpad vzniklý při provádění prací bude Poskytovatelem odstraněn neprodleně, tj. do 

osmi (8) hodin po provedení plnění, pařezy po domluvě se zástupci Objednatele. 
 
5.10 Poskytovatel je povinen při své činnosti používat pouze taková zařízení a výrobky, 

které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 



požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném
znění (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů).

5.11 Poskytovatel se zavazuje zajišťovat provádění prací v průběhu celé doby plnění
zařízeními uvedenými v nabídce Poskytovatele ve Veřejné zakázce, minimálně však
v počtu a kvalitě dostatečné pro provádění prací.

5.12 Poskytovatel je povinen udržovat svá zařízení v řádném stavu, způsobilém
k provádění prací dle této Smlouvy. Zničená či poškozená zařízení je Poskytovatel
povinen bez zbytečného odkladu nahradit stejnými či obdobnými funkčními
zařízeními.

5.13 Poskytovatel není v prodlení po dobu, po kterou Objednatel neplní své závazky dle
této Smlouvy, a v případě nehrazení peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty
a termíny závazné pro Poskytovatele se prodlužují z důvodu prodlení Objednatele
pouze v případě, že dojde z tohoto důvodu k přerušení prací a Poskytovatel takovou
skutečnost zaznamená v provozním deníku.

6. ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

6.1 Poskytovatel se zavazuje provádět plnění podle této Smlouvy v souladu s požadavky
vyplývajícími z této Smlouvy v odpovídající kvalitě.

6.2 Není-li Dílčí plnění provedeno v souladu se závazky vyplývajícími z ustanovení této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn sdělit Poskytovateli nedostatky vyskytující se v této
dílčí části plnění. Poskytovatel je povinen sdělené nedostatky bezodkladně,
nejpozději však ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin odstranit a informovat o odstranění
Objednatele, nebo v téže lhůtě předložit Objednateli důkazy o tom, že Dílčí plnění
bylo provedeno. Neodstraní-li Poskytovatel zjištěné nedostatky ve lhůtě podle
předchozí věty nebo nepředloží-li věrohodné důkazy podle předchozí věty, příp. není-
i v konkrétním případě dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn nechat provést
předmětné Dílčí plnění na náklady Poskytovatele třetí osobou.

6.3 U řezu keřových porostů zmlazovacích a průklestů Poskytovatel poskytuje záruku na
tři (3) měsíce.

7. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

7.1 Nezahájí-li Poskytovatel Dílčí plnění řádně v termínu vyplývajícím z této Smlouvy
nebo bude-li Poskytovatel v prodlení s plněním Dílčího plnění, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z ceny předmětného Dílčího plnění včetně
DPH za každý i započatý den prodlení.

7.2 Případ prokazatelného neplnění výkonů a povinností specifikovaných v odstavci 2.1.
článku 2 této smlouvy zakládá nárok objednatele na sankční postih, uplatněný
formou srážky do výše 30% částky fakturované za dané zúčtované období.

7.3 Splatnost smluvní pokuty podle této smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů od
doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty podle této
smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

7.4 Neuhradí-li Objednatel řádně a včas fakturu, zavazuje se zaplatit Poskytovateli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci právních

 

požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném 
znění (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). 

 
5.11 Poskytovatel se zavazuje zajišťovat provádění prací v průběhu celé doby plnění 

zařízeními uvedenými v nabídce Poskytovatele ve Veřejné zakázce, minimálně však 
v počtu a kvalitě dostatečné pro provádění prací. 

 
5.12 Poskytovatel je povinen udržovat svá zařízení v řádném stavu, způsobilém 

k provádění prací dle této Smlouvy. Zničená či poškozená zařízení je Poskytovatel 
povinen bez zbytečného odkladu nahradit stejnými či obdobnými funkčními 
zařízeními. 

 
5.13 Poskytovatel není v prodlení po dobu, po kterou Objednatel neplní své závazky dle 

této Sm louvy, a v případě nehrazení peněžitých pohledávek po době splatnosti. Lhůty 
a term íny závazné pro Poskytovatele se prodlužuj í z důvodu prodlení Objednatele 
pouze v případě, že dojde z tohoto důvodu k přerušení prací a Poskytovatel takovou 
skutečnost zaznamená v provozním  deníku. 

 
6 . ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE 
 
6.1 Poskytovatel se zavazuje provádět plnění podle této Smlouvy v souladu s požadavky 

vyplývaj ícím i z této Sm louvy v odpovídající kvalitě. 
 
6.2 Není- li Dílčí plnění provedeno v souladu se závazky vyplývajícími z ustanovení této 

Sm louvy, je Objednatel oprávněn sdělit Poskytovateli nedostatky vyskytující se v této 
dílčí části plnění. Poskytovatel je povinen sdělené nedostatky bezodkladně, 
nejpozději však ve lhůtě čtyřiceti osmi (48) hodin odstranit a informovat o odstranění 
Objednatele, nebo v téže lhůtě předložit Objednateli důkazy o tom, že Dílčí plnění 
bylo provedeno. Neodst raní- li Poskytovatel zjištěné nedostatky ve lhůtě podle 
předchozí věty nebo nepředloží- li věrohodné důkazy podle předchozí věty, příp. není-
i v konkrétním případě dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn nechat provést 
předmětné Dílčí plnění na náklady Poskytovatele třetí osobou. 
 

6.3 U řezu keřových porostů zmlazovacích a průklestů Poskytovatel poskytuje záruku na 
tři (3) měsíce.  

 
7 . SMLUVNÍ  POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ  
 
7.1 Nezaháj í- li Poskytovatel Dílčí plnění řádně v term ínu vyplývaj ícím  z této Sm louvy 

nebo bude- li Poskytovatel v prodlení s plněním Dílčího plnění, je povinen zaplatit 
Objednateli sm luvní pokutu ve výši 2%  z ceny předmětného Dílčího plnění včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení. 

 
7.2 Případ prokazatelného neplnění výkonů a povinností specifikovaných v odstavci 2.1. 

článku 2 této smlouvy zakládá nárok objednatele na sankční postih, uplatněný 
formou srážky do výše 30% částky fakturované za dané zúčtované období.  

 
7.3 Splatnost  sm luvní pokuty podle této smlouvy činí třicet (30) kalendářních dnů od 

doručení výzvy k zaplacení sm luvní pokuty. Zaplacením  sm luvní pokuty podle této 
smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody. 

 
7.4 Neuhradí- li Objednatel řádně a včas fakturu, zavazuje se zaplat it  Poskytovateli úrok 

z prodlení ve výši 0,05%  z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. 
 

8 . ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
 
8.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci právních 



předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k
předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

8.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání či pokynů, které obdržela od druhé smluvní
strany. Poskytovatel se může dovolávat ustanovení předchozí věty pouze v případě,
že mu Objednatel písemně oznámil, že trvá na svém zadání či pokynech, ačkoliv byl
před tím písemně upozorněn Poskytovatelem na chybnost takového zadání či pokynů
s řádným odůvodněním. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění
svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých
okolností vylučujících odpovědnost.

8.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.
Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností
vylučujících odpovědnost.

8.4 Vznikne-li v důsledku jednání Poskytovatele jakákoliv škoda, a to na majetku
Objednatele, nebo na majetku či zdraví třetích osob, bude Poskytovatel povinen
uhradit způsobenou škodu v plném rozsahu.

8.5 Škoda se nahrazuje v penězích, případně uvedením v předešlý stav. Způsob úhrady
škody si volí poškozený. Strana, která porušuje svou povinnost, nebo která má
s přihlédnutím ke všem okolnostem vědět, že poruší svou povinnost, je povinna
oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění
povinnosti, a o jejích důsledcích.

8.6 Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se
jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Zaplacením
jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu
škody.

8.7 Případná náhrada škody bude zaplacena v české měně.

9. VZÁJEMNÁ SOUČINNOST

9.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny
informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

9.2 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, aby
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti
jednotlivých peněžních závazků.

10. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.

10.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, na dobu 36 měsíců od účinnosti Smlouvy.
Ustanovení odst. 10.6 Smlouvy tím není dotčeno.

10.3 Tuto Smlouvu nebo smlouvu uzavřenou na jejím základě je kterákoliv ze smluvních
stran oprávněna písemně vypovědět z důvodu opakovaného (tj. minimálně ve dvou
případech) porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran, na které byla
tato smluvní strana písemně upozorněna, a nezjedná-li tato smluvní strana nápravu

 

předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní st rany se zavazuj í vyvíjet  maximální úsilí k 
předcházení škodám a k m inimalizaci vzniklých škod. 

 
8.2 Žádná ze sm luvních st ran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání či pokynů, které obdržela od druhé smluvní 
strany. Poskytovatel se může dovolávat ustanovení předchozí věty pouze v případě, 
že mu Objednatel písemně oznámil, že trvá na svém zadání či pokynech, ačkoliv byl 
před tím písemně upozorněn Poskytovatelem na chybnost takového zadání či pokynů 
s řádným odůvodněním. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění 
svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých 
okolností vylučujících odpovědnost. 

 
8.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. 
Smluvní st rany se zavazuj í vyvíjet  maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností 
vylučujících odpovědnost.  

 
8.4 Vznikne- li v důsledku jednání Poskytovatele jakákoliv škoda, a to na majetku 

Objednatele, nebo na majetku či zdraví třetích osob, bude Poskytovatel povinen 
uhradit způsobenou škodu v plném rozsahu. 

 
8.5 Škoda se nahrazuje v penězích, případně uvedením v předešlý stav. Způsob úhrady 

škody si volí poškozený. St rana, která porušuje svou povinnost , nebo která má 
s přihlédnutím ke všem okolnostem vědět, že poruší svou povinnost, je povinna 
oznámit druhé straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění 
povinnosti, a o jejích důsledcích. 

 
8.6 Každá ze sm luvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se 

j edná o porušení povinnost i,  na kterou se vztahuje sm luvní pokuta. Zaplacením  
jakékoliv sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu 
škody. 

 
8.7 Případná náhrada škody bude zaplacena v české měně. 
 
9 . VZÁJEMNÁ SOUČINNOST 
 
9.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 
informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.  

 
9.2 Sm luvní st rany jsou povinny plnit  své závazky vyplývaj ící z této Sm louvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 
jednotlivých peněžních závazků. 

 
1 0 .  PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
 
10.1 Tato Sm louva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v regist ru sm luv. 
 
10.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, na dobu 36 měsíců od účinnosti Smlouvy. 

Ustanovení odst. 10.6 Smlouvy tím není dotčeno. 
 

10.3 Tuto Sm louvu nebo sm louvu uzavřenou na jejím základě je kterákoliv ze smluvních 
stran oprávněna písemně vypovědět z důvodu opakovaného (tj. minimálně ve dvou 
případech) porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran, na které byla 
tato smluvní strana písemně upozorněna, a nezjedná- li tato sm luvní st rana nápravu 



ani v dodatečné k tomu poskytnuté lhůtě, s tím, že výpovědní doba činí dva (2)
měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

10.4 Objednatel i Poskytovatel jsou oprávnění od této Smlouvy odstoupit, a to v případě
podstatného porušení této Smlouvy, kdy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu
§ 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Poskytovatel na písemnou

výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- prodlení Poskytovatele se zahájením nebo dokončením plnění o více než 3

dny,
- úpadek Objednatele nebo Poskytovatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb.

insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li k výše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna
od Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou
v záhlaví této Smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda
toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

10.5 Odstoupením od Smlouvy zaniknou všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy i
jednotlivých smluv/objednávek uzavřených na jejím základě, vyjma nároků
Objednatele na zaplacení smluvních pokut či nároků z odpovědnosti Poskytovatele za
škody vyplývající z této Smlouvy či smluv/objednávek uzavřených na jejím základě;
odstoupením od jednotlivé smlouvy/objednávky uzavřené na základě této Smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran pouze z této smlouvy/objednávky. Odstoupení od
Smlouvy či smlouvy/objednávky uzavřené na jejím základě se však nedotýká těch
plnění, která byla před účinností odstoupení Objednatelem řádně provedena.

10.6 Tato smlouva se ukončuje vykonáním činnosti Poskytovatele, která v úhrnu se všemi
předchozími činnostmi vykonanými dle této Smlouvy založí nárok na odměnu
Poskytovatele v celkové výši 3 000 000,- Kč bez DPH za dobu trvání této Smlouvy.
Tím nejsou dotčena ujednání o ostatních způsobech skončení této Smlouvy.

11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

11.2 Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3 Nedílnou součást Smlouvy tvoří níže uvedená příloha.

11.4 Tato Smlouva je vyhotovena v 1 (slovy: jednom) elektronickém originálu.

11.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani
za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a
dodatků.

11.6 Poskytovatel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu

 

ani v dodatečné k tomu poskytnuté lhůtě, s tím, že výpovědní doba činí dva (2) 
měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.  
 

10.4 Objednatel i Poskytovatel jsou oprávnění od této Smlouvy odstoupit , a to v případě 
podstatného porušení této Sm louvy, kdy se za podstatné porušení sm louvy ve smyslu 
§ 2002 odst . 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje: 

-  vadnost  díla j iž v průběhu jeho provádění, pokud Poskytovatel na písemnou 
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené, 

-  prodlení Poskytovatele se zahájením nebo dokončením plnění o více než 3 
dny, 

-  úpadek Objednatele nebo Poskytovatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/ 2006 Sb. 
insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Dojde- li k výše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna 
od Smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou 
v záhlaví této Sm louvy, resp. na jej í poslední známou adresu bez ohledu na to, zda 
toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv. 

 
10.5 Odstoupením  od Sm louvy zaniknou všechna práva a povinnost i st ran ze Sm louvy i 

jednotlivých smluv/objednávek uzavřených na jejím základě, vyjma nároků 
Objednatele na zaplacení smluvních pokut či nároků z odpovědnosti Poskytovatele za 
škody vyplývaj ící z této Smlouvy či smluv/objednávek uzavřených na jejím základě; 
odstoupením od jednotlivé smlouvy/objednávky uzavřené na základě této Smlouvy 
zanikaj í práva a povinnost i st ran pouze z této sm louvy/ objednávky. Odstoupení od 
Smlouvy či smlouvy/objednávky uzavřené na jejím základě se však nedotýká těch 
plnění, která byla před účinností odstoupení Objednatelem řádně provedena.  
 

10.6 Tato smlouva se ukončuje vykonáním činnosti Poskytovatele, která v úhrnu se všem i 
předchozími činnostmi vykonanými dle této Smlouvy založí nárok na odměnu 
Poskytovatele v celkové výši 3 000 000,-  Kč bez DPH za dobu trvání této Smlouvy. 
Tím nejsou dotčena ujednání o ostatních způsobech skončení této Smlouvy.  

 
1 1 . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
11.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou sm luvních st ran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou 
sm luvních st ran, není- li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

 
11.2 Vztahy v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
11.3 Nedílnou součást Smlouvy tvoří níže uvedená příloha. 
 
11.4 Tato Sm louva je vyhotovena v 1 (slovy:  jednom)  elekt ronickém originálu. 
 
11.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou 

podléhat informační povinnosti dle zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
regist ru sm luv) , a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , a 
prohlašuj í,  že žádné ustanovení této sm louvy nepovažuj í za obchodní tajemství ani 
za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a 
dodatků. 
 

11.6 Poskytovatel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu 



 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 
správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní 
údaje Poskytovatele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
zpracovávat osobní údaje Poskytovatele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez 
využití jiného zpracovatele údajů. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom všech 
svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu 
danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny 
na oficiálních webových st ránkách www.mestokladno.cz/ GDPR. 
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       V Kladně dne: ....................      
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      za Objednatele:             za Poskytovatele:    
      Mgr. Milan Volf           I ng. Dávid Tomašák  
           pr imátor         jednatel   

       Statutární město Kladno         Lesarb company s.r.o. 

  

Dávid 

Tomašák

Digitálně 

podepsal Dávid 

Tomašák 

Datum: 

2022.12.15 

12:02:10 +01'00'



Příloha č. 1 Soupis prací

SOUPIS PRACÍ

Úkon Jednotková
cena bez DPH

a) řez stromů a Udržovací zdravotní řez do 10 m výšky 2500
vyšších keřů Udržovací zdravotní řez 10 -20 m výšky 3000
pomocí
manipulační plošiny Udržovací bezpečnostní řez do 10 m výšky 2000

Udržovací bezpečnostní řez 10 -20m výšky 3500
Udržovací bezpečnostní řez nad 20m výšky 4000
Lokální redukce do 10 m výšky 1500
Lokální redukce 10 - 20 m výšky 2500
Lokální redukce nad 20 m výšky 3500
Stabilizační řez – obvodová redukce do 10 3000
m výšky
Stabilizační řez – obvodová redukce 10-20 5000
m výšky
Stabilizační řez – obvodová redukce nad 20 8000
m výšky
Stabilizační řez – stabilizace sekundární 3000
koruny do 10 m výšky
Stabilizační řez – stabilizace sekundární 5000
koruny 10 - 20 m výšky
Stabilizační řez – stabilizace sekundární 8000
koruny nad 20 m výšky
Stabilizační řez sesazovací do 15m výšky 3000
Stabilizační řez sesazovací nad 15m výšky 6000
Tvarovací řez do 10 m výšky 2000
Tvarovací řez 10 - 20 m výšky 4000
Tvarovací řez nad 20 m výšky 6000

b) řez korun Řez zakládací – zapěstování koruny (ze 300
stromů země)
stromolezeckou Řez zakládací komparativní (ze země) 300
technikou Řez zakládací výchovný 500

Udržovací zdravotní řez do 10 m výšky 3000
Udržovací zdravotní řez 10 -20 m výšky 4500
Udržovací bezpečnostní řez do 10 m výšky 2500
Udržovací bezpečnostní řez 10 -20m výšky 4000
Udržovací bezpečnostní řez nad 20m výšky 4500
Lokální redukce do 10 m výšky 2000
Lokální redukce 10 - 20 m výšky 3000
Lokální redukce nad 20 m výšky 4000
Stabilizační řez – obvodová redukce do 10 3500
m výšky
Stabilizační řez – obvodová redukce 10-20 5500
m výšky

Řezy

stromů

a
vyšších

keřů

 

Příloha č. 1 Soupis prací 
 

SOUPI S PRACÍ  

Úkon 
Jednotková 

cena bez DPH 

Ř
ez

y 
st

ro
m

ů
 a

 v
yš

ší
ch

 k
eř

ů
 

a) řez stromů a 
vyšších keřů 
pomocí 
manipulační plošiny 

Udržovací zdravotní řez do 10 m výšky 2500 

Udržovací zdravotní řez 10 -20 m  výšky  3000 

Udržovací bezpečnostní řez do 10 m výšky  2000 

Udržovací bezpečnostní řez 10 -20m výšky  3500 

Udržovací bezpečnostní řez nad 20m výšky  4000 

Lokální redukce do 10 m  výšky  1500 

Lokální redukce 10 -  20 m  výšky  2500 

Lokální redukce nad 20 m  výšky  3500 

Stabilizační řez – obvodová redukce do 10 
m  výšky 

 3000 

Stabilizační řez – obvodová redukce 10-20 
m  výšky 

5000 

Stabilizační řez – obvodová redukce nad 20 
m  výšky 

8000 

Stabilizační řez – stabilizace sekundární 
koruny do 10 m  výšky 

3000 

Stabilizační řez – stabilizace sekundární 
koruny 10 -  20 m  výšky 

5000 

Stabilizační řez – stabilizace sekundární 
koruny nad 20 m  výšky 

8000 

Stabilizační řez sesazovací do 15m výšky 3000 

Stabilizační řez sesazovací nad 15m výšky 6000 

Tvarovací řez do 10 m výšky 2000 

Tvarovací řez 10 -  20 m  výšky 4000 

Tvarovací řez nad 20 m výšky  6000 

b) řez korun 
stromů 
st romolezeckou 
technikou 

Řez zakládací – zapěstování koruny (ze 
země) 

 300 

Řez zakládací komparativní (ze země)  300 

Řez zakládací výchovný  500 

Udržovací zdravotní řez do 10 m výšky  3000 

Udržovací zdravotní řez 10 -20 m  výšky  4500 

Udržovací bezpečnostní řez do 10 m výšky 2500 

Udržovací bezpečnostní řez 10 -20m výšky  4000 

Udržovací bezpečnostní řez nad 20m výšky 4500 

Lokální redukce do 10 m  výšky  2000 

Lokální redukce 10 -  20 m  výšky 3000 

Lokální redukce nad 20 m  výšky 4000 

Stabilizační řez – obvodová redukce do 10 
m  výšky 

 3500 

Stabilizační řez – obvodová redukce 10-20 
m  výšky 

 5500 



Stabilizační řez – obvodová redukce nad 20 8500
m výšky
Stabilizační řez – stabilizace sekundární 3500
koruny do 10 m výšky
Stabilizační řez – stabilizace sekundární 5500
koruny 10 - 20 m výšky
Stabilizační řez – stabilizace sekundární 8500
koruny nad 20 m výšky
Stabilizační řez sesazovací do 15m výšky 5500
Stabilizační řez sesazovací nad 15m výšky 8500
Tvarovací řez do 10 m výšky 2500
Tvarovací řez 10 - 20 m výšky 4500
Tvarovací řez nad 20 m výšky 6500

a) kácení stromu O obvodu kmene do 50 cm 200
(ze země) O obvodu kmene 50 - 80 cm 1000

O obvodu kmene 80 - 120 cm 2000
O obvodu kmene 120 cm a více 6000

b) rizikové kácení O obvodu kmene do 50 cm 500
stromu pomocí O obvodu kmene 50 - 80 cm 2000
plošiny

O obvodu kmene 80 - 120 cm 4000
O obvodu kmene nad 120 cm a více 12000

c) rizikové kácení O obvodu kmene do 50 cm 600
stromu pomocí O obvodu kmene 50 -80 cm 2500
stromolezecké
techniky (na lano) O obvodu kmene 80 -120 cm 4500

O obvodu kmene 120 cm a více 18000
a) umístění bezpečnostní vazby do koruny stromu 2500
b) ošetření dutin, prasklin, trhlin stromu 3000
c) likvidace pařezu O obvodu kmene do 50 cm 1000
frézováním O obvodu kmene 50 - 80 cm 2000

O obvodu kmene 80 - 120 cm 3000
O obvodu kmene 120 cm a více 10000

d) přesazení Dle obvodu kmene do 25 cm 3000
stávajícího stromu Dle obvodu kmene od 25 cm do 50 cm 5000

Dle obvodu kmene od 50 cm do 70 cm 12000
e) výsadba nových stromů vč. následné péče po dobu 3 let a 4000
pomocného materiálu (kůly, úvazky, juta, substrát)
f) vypracování odborného zdravotního posudku dřeviny 1000
g) ošetření stromu proti chorobám a škůdcům 5000
h) zálivka stromu vč. dodávky vody (70l/strom) 1000
i) úprava okolí Do hloubky 15 cm 1000
stromu Do hloubky 15 - 25 cm 2000

Specifikace jednotlivých skupin řezů jsou definovány Standardem AOPK, řada A,
Řez stromů, SPPK 02 002:2015.

Ostatní

údržba

a
péče

o
stromy

a
vyšší

keře

Kácení

stromů

 

Stabilizační řez – obvodová redukce nad 20 
m  výšky 

8500 

Stabilizační řez – stabilizace sekundární 
koruny do 10 m  výšky 

3500 

Stabilizační řez – stabilizace sekundární 
koruny 10 -  20 m  výšky 

5500 

Stabilizační řez – stabilizace sekundární 
koruny nad 20 m  výšky 

8500 

Stabilizační řez sesazovací do 15m výšky 5500 

Stabilizační řez sesazovací nad 15m výšky 8500 

Tvarovací řez do 10 m výšky 2500 

Tvarovací řez 10 -  20 m  výšky 4500 

Tvarovací řez nad 20 m výšky  6500 

K
ác

en
í s

tr
o

m
ů

 

a)  kácení st romu 
(ze země) 

O obvodu kmene do 50 cm  200 

O obvodu kmene 50 -  80 cm 1000 

O obvodu kmene 80 -  120 cm  2000 

O obvodu kmene 120 cm a více  6000 

b)  r izikové kácení 
st romu pomocí 
plošiny 

O obvodu kmene do 50 cm  500 

O obvodu kmene 50 -  80 cm  2000 

O obvodu kmene 80 -  120 cm  4000 

O obvodu kmene nad 120 cm a více 12000 

c)  r izikové kácení 
st romu pomocí 
st romolezecké 
techniky (na lano)  

O obvodu kmene do 50 cm  600 

O obvodu kmene 50 -80 cm  2500 

O obvodu kmene 80 -120 cm 4500 

O obvodu kmene 120 cm a více  18000 

O
st

at
n

í ú
d

rž
b

a 
a 

p
éč

e 
o

 s
tr

om
y 

a 
vy

šš
í k

eř
e a)  umístění bezpečnostní vazby do koruny stromu  2500 

b) ošetření dutin, prasklin, trhlin stromu  3000 

c) likvidace pařezu 
frézováním   

O obvodu kmene do 50 cm  1000 

O obvodu kmene 50 -  80 cm 2000 

O obvodu kmene 80 -  120 cm  3000 

O obvodu kmene 120 cm a více  10000 

d) přesazení 
stávaj ícího st romu 

Dle obvodu kmene do 25 cm  3000 

Dle obvodu kmene od 25 cm do 50 cm  5000 

Dle obvodu kmene od 50 cm do 70 cm  12000 

e) výsadba nových stromů vč. následné péče po dobu 3 let a 
pomocného materiálu (kůly, úvazky, juta, substrát) 

 4000 

f) vypracování odborného zdravotního posudku dřeviny  1000 

g) ošetření stromu proti chorobám a škůdcům  5000 

h) zálivka stromu vč. dodávky vody (70l/strom) 1000 

i)  úprava okolí 
st romu  

Do hloubky 15 cm  1000 

Do hloubky 15 -  25 cm  2000 

 
Specifikace jednotlivých skupin řezů jsou definovány Standardem AOPK, řada A, 
Řez stromů, SPPK 02 0 0 2 :2 0 1 5 .   
 
 


