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SMLOUVAODÍLO

č. 27/2017/12
I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO; 421 96 451

DIČ; CZ42196451

U

Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králově, 500 08 Hradec
Králově
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl
A XII, vložka 540
statutární Orgán: Ing. Daniel Szóı'ád, PhD., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: lng.
Jaromírem Křílıou

ředitelem Lesního Závodu Boubín, Zámecká alej 254/35, 385
01 Vimperk ll

,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)
a

VKB stavby s.r.0.

IČO: 021 92 012
DIČ; (1202192012

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu ČL Budějovice, oddíl C,
vložka 22141

Sídlo: Buk 51, 383 01 Prachatice

zastoupený: Ladislavem Váchou, jednatelem
ve věcech technických jedna autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zlıotavitel“)
uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl, Zákona č. 89/2012 Sb., občans
ký Zákoník, v rozhodném
Znění tuto smlouvu o dílo:

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro objedn
atele na Vlastní nebezpečí a
odpovědnost dílo „Oprava oborního plotu Boubín Ň 2017“,
evidenční číslo Zakázky
55/2016/073, a to dle projektové dokumentace „Oprava oborníh
o plotu Boubín - IV. etapa“,

Smlouvu 0 díla Č. 27/2017/12
.m-amı č. I

vypracované Vladimírem .liráněm, a
za podmínek stanovených příslušnými
právními předpisy
technickými normami. zadávacím říze
ním vcřejne' zakázky, vránıci něhož
byla uzavřena tato
Smlouva, a touto Sm
louvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy Zho
tovitel na vlastní náklad, nebezpečí a
Odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatřen
í potřebné k řádnému provedení díla
. Součástí Závazku
Zhotovitele dle této smlouvy je i prov
edení následujících prací a činností:
ŇVytýčení inženýrských sítí a Zařízen
í, včetně Zajištění případně aktualiza
ce vyjádření správců
sítí a Zařízení, která pozbudou platnos
ti v období mezi předáním staveniště a
vytyčením sítí,
Ňzajištění všech nezbytných opatřen
í, jimiž bude předejito porušení jaké
koli
v
inženýrské Sítě
během výstavby,
řprojednání a Zajištění případného
zvláštního užívání komunikací a veře
jných ploch, včetně
Zajištění dopravního značení,
4'
řúdržba stavbou dotčených komunik
ací, včetně uvedení všech povrchů do
původního stavu,
-uvedení stavbou dotčených pozemk
ů do původního stavu a jejich protoko
la'mí předání Zpět
vlastníkům,

ﬂzaj` ní ochrany vzrostlých stromů
před poškozením,
ezajištění trvale' likvidace odpadů v sou
ladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plněníje zahrnuta v ceně Za
dílo dle čl. IV, odst. 1 této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně prov
edené dílo od Zhotovitele převzít a
zhotoviteli Za něj Zaplatit
smluvenou cenu způsobem smlouvou
stanoveným.

4. Veškeré Odehylky provedení díla
a jeho postupu od vymezení daného
touto smlouvou (včetně
projektové dokumentace) jsou přípustn
é pouze tehdy, budou-li objednatele
m předem písemně
odsouhlaseny ve stavebním deníku.
Provedení víceprací je možne' jen
na
Základě písemného
dodatku této smlouvy, předem uzavřen
ého postupem souladnýın sobecnč záv
aznými právními
předpisy upravujícími Zadávání veře
jných zakázek.
5, Zhotovitel prohlašuje, že je seznáme
n se všemi údaji potřebnými pro řádn
é provedení díla a že Se
před podpisem této smlouvy seznám
il s polohou a povahou staveniště a
s vynaloženírn odborné
péče přezkoumal projektovou dokume
ntaci, přičemž ani při vynaložení odb
orné péče, jiz lZe na
něm rozumně požadovat, neshledal
rozporů nebo nedostatků, jež by brán
ily řádnému provedení
díla Způsobenı

a v rozsahu dle této smlouvy.

l. Ohjednatel vyzve zhotovitele k přev
zetí staveniště alespoň 10 dní předem.
Ve výzvě objednatel
uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zah
ájí provádění díla v termínu uvedeném
ve výzvě dle odstavce
l. Nedostaví-li Se Zhotovitel kpřevze
tí Staveniště V termínu uvedeném
ve výzvě kpřevzetí
staveniště anebo odmítne-li řádně
připravené staveniště převzít, platí,
že staveniště bylo
v uvedeném termínu předáno a převzato
.

3. Dílo, které je předmětem této Sml
ouvy, bude provedeno, včetně řádného
poskytnutí plnění dle čl.
IIv odst. 2 této smlouvy, nejpozději do
15.122017, Tato lhůta se prodlužuje
o počet dní, o něž
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,

Objednatol
li písemně
vadyL Dílo
popřípadě

nepoužije.

umožní zhotoviteli převzít řádně připravené Staveništč později než 10.11.2017, nebudedohodnuto jinak. Dílo je provedeno, jevlí způsobilé Sloužit Svému účelu a ncvykazuje~li
ma' vadu, neodpovídá-li smlouvě Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady,
dílo nezpůsobilé Sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 Občanského Zákoníku Se

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný
osobami oprávněnýmí jednat Ve věcech technických za objednatele a Zhotovitele. Nedostavídì Se
Zhotovitel kpřevzetí staveniště vtermínu dle této Smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené
staveniště převzít, platí, že Staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výZvě dle
odstavce l; objednatel učiní o předání Staveniště datovaný písemný Záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu
Změny í'ınančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně
stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se posunuje termín pro provedení díla dle
odstavce 3.

IV.

Cena za dílo
l.

Za řádné provedení díla dle te'to Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 873681,- Kč bez
DPH, slovy oSmSetsedmdesáttřitisícešestsetosmdesátjedna koruna česká bez DPH bez DPH. DPH
bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani Z přidané hodnotyÁ
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPI-lÁ
Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a Zahrnuje

Veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle te'to

smlouvy.
2.

Vpřípadě Změn díla (méněprací či víceprací) se kjejich ocenění použije rozpočet, který je
přílohou této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro
výpočet jednotkové ceny Za méněpráce čí vícepráce bude použito:
a) Smluvních iednotkových cen Dředmětnv'ch prací Z rozpočtu, jsouﬂli tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,
b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy určí se iednotková cena předmětných

l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu Z rozpočtu) I jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníkovà cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na
Základč kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené
objednatelem.

Provedení vícepraeí je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
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uzavřeného postupem souladným S obecně záva7nýmí právními předpisy upravujícími zadáva
Veřejnýeh Zakázek

V.

Placení a fakturace
1, Cena Za dílo bude Zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a protokolárním převzetí Stavby
objednateli jedním daňovým dokladem. Zálohová fakturace Se nepřipouští. K daňovému dokladu
musí být přiložen soupis Skutečně a bez zjevnýeh vad provedených prací, Za něž je účtováno,
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli
doručit soupis prací Skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne

po jeho uplynutí.

n,

2. Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla,
číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měrných jednotek
provedených vdanérn období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a
méııěpráce budou v Soupísu dokládárıy samostatně. V případě, Že Soupis provedených prací nebude
obsahovat požadované údaje nebo bude Obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude
proplacen.

3, Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit zhotoviteli Zbývající část
ceny
Za dílo před jejich odstraněním.
4A Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení
ceny pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl
povinen přerušit,
5. Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení Smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn Zhotovitelem Vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
f jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
e nebyly-li vyúčtovane' práce provedeny, vykazují Vady, nebojsou-lí účtovány neoprávněnč.
V tomto případě není objednatel v prodlení s uhradou faktury.

VI.
Provádění prací
l4

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, s přístupy
dimenzovanými pro provoz Stavebních mechanismů nezbytných pro provádění dílaÁ
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž Se nachází staveniště, budou po dobu určenou
k provádění díla dle této smlouvy Způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění
stavebních prací,
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvale'
i dočasné) sc nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové
dokumentaci Žádné další podzemní vedení nebo Zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění
Stavebních prací porušit nebo poškodit, Se na Staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3
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vyhotovení projektové dokumentace, 7, nichž 1 vyhotovcníje V elektronické podobě.
Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace ncpředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. ] Zákona ě.
309/2006 Sb. v účinne'm znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobeı'n, při ktere'm by
povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce
koordinátora po potřebnou dobu osobou ktomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady

stím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele Stavby ve Smyslu § 15 odstavce l Zákona ě. 309/2006 Sb. v účinněm znění (doručení
oznámení o Zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště zhotoviteli oblastnímu
inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení
prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže
Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato
povinnost vznikla, je povinnosti Zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření te'to
Smlouvy písemně informovat. Zhotovitel Zajistí vtakovém případě na sve' náklady vyvěšení
Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelne'm místě u vstupu na Staveniště po celou dobu
provádění Stavby.
Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností
Zadavatele stavby ve Smyslu § 15 odstavce 2 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (Zpracování
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže Zhotovitel bude provádět
stavbu Způsobem, při ktere'm by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o tom
objednatele předem písemně informovat a Zajistit na své náklady Zpracování plánu bezpečností a
ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným
Změnám během provádění Stavby.

2.

Bude-li při provádění Stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat
tak, aby tato vada byla bez Zbytečneho odkladu odstraněna. Zhotovitel není Oprávněn požadovat
uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl Zhotovitel Odhalit
při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst, 5 této

Smlouvy.

3.

V případě, Že v průběhu prací dojde ke Zıněně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné

moci, je objednáte] povinen bez Zbytečného odkladu Zıněněne' podmínky projednat a přizvat k

jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele. Vyžádají-li Si tyto Změny prodloužení termínu
provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této
Smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody,

4.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat Sdělení identiﬁkačních údajů
Subdodavatele/případne'ho subdodavatele, je zhotovitel povinenje objednateli písemně Sdělit,

5.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předane' dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti,
zejména potřebné písemnosti knahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na
pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky musí objednatel bez Zbytečného odkladu upozornit

Zhotovitele zápisem do Stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat
odstranění Zjištěných vad4
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Podiliﬂli se na provádění dila vico objednat
clcın Smluvoných dodavatelů, objednatel před
lož.
Zhotovitelí Speciíìkaci Stavebních připravenosti
a tenniny nastupů ostatnich dodavatelů v
dostatečném předstihu, pokud toto nebude
řešeno ve Zhotovitelí předloženém harmonog
ramu
prací.
Zhotovitel Zřídi na staveništi nezbytná Zaříz
ení staveniště, včetně sociálních Zařízení, osvě
tlení,
telefonu a skladových prostorů umístěných
tak, aby neomezovala a neohrožovala okoli
Stavby.
Odebrané energie a vodu bude dodavatel měř
it a hradit.
Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
Zhotovitel bere nałvědonıi, že stavbyvedoucí
m nesmí být osoba, která je
v pracovněprávním vztahu kobjednateli.
Zhotovitel se pro případ, kdy by jmen
ovaný
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv
v době provádění dila splňovat, zavazuje, že
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdn
e od okamžiku, kdy tuto skutečnost Zjistí, jmen
uje

nove'ho stavbyvedoucího.

V případě, že dojde ke Změně v osobě stavbyved
oucího, je Zhotovitel povinen obratem písemně
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucí
ho, a to včetně jeho kontaktních údajů.

. Jako Stavbyvedouci může být jmenována pouz
e osoba splňující požadavky objednatele stano
veno'
pro výkon te'to funkce v Zadávacich podmínká
ch veřejné Zakázky, na kterou byla tato Smlo
uva
uzavřena.
. Zhotovitel prohlašuje a Současně se ZavaZuje
Zajistit, že po dobu trvání teto smlouvy Se
na
provádění dila budou podílet pouze osoby, ktere
' Zejména:
a) kvýkonu činnosti disponují veškerými potře
bnými oprávněnimi, Zejména jsou evidovány
vpříslušných registrech (živnostenský rejst
řík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jinýc
h
vsouvislosti S agendou daně Zpřijmů fyzických
osob, veřejného Zdravotního pojištění a
sociálního Zabezpečení),
b) mají potřebná oprávněni k pobytu na úzen
-ıi Česke' republiky a výkonu pracovni činno
stí
(jedná-li se o cizí Statni příslušníky a je-li
Zde příslušnými právními předpisy Založena
povinnost takovými opravněními disponovat),
c) byly náležitě a dostatečně proškoleny
voblasti BOZP a jsou vybaveny veškerým
i
ochrannými pracovními prostředky vsouladu
s platnými a účinnými právními předpisy
apo

d.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda se u těchto
osob jedná o Zaměstnance Zhotovitele či jeho
subdodavatele (včetně agen

Výděleěně činné.

turníclı pracovníků), nebo subdodavatele jako
osoby samostatně

12. Zhotovitel se dále Zavazuje a prohlašuje,
že veškeré platby subdodavatelům za prováděn
í díla
(popř. jednotlivých činností vrámci realizace
díla) jsou činěny výhradně na Základě řádn
ě
Vystavených faktur.
. Zhotovitel se Zavazuje předložit objednateli
písemný seznam všech osob, ktere' se na realizaci
díla
podílejí, Zejména všech zaměstnanců Zhotovite
le (včetně agenturnieh Zaměstnanců), živnostník
ů
apod., s uvedením jejich jména, přijmení a zamě
stnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozdě
ji
v okamžik převzetí Staveniště dle či. III. této
smlouvy.
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14. V případě, žc dojdc kc Změně osob podílejících Sc na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto
článku), Zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takove' zınčnč
došlo, Seznam aktualizovat, a to formou Zápisu ve Stavebním deníku

VII.
Další povinnosti zhotovitele
Zhotovitel Se zavazuje provést dílo podle této Smlouvy v plném Souladu S předanou projektovou
dokumentací a vSouladu se Speciﬁkací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr
jednotlivých Stavebních oddílů a oceněných vnabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných

ČSN a ON

`

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň Se Zhotovitel Zavazuje zajistit účast
autorizovaného stavbyvedoueího při protokolámím předání a převzetí Staveniště,
Zhotovitel se ZavaZuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a

podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

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 Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a Zabezpečí ochranu osob pohybujících se
v Sousedství Staveniště (oplocení a označení staveniště apodr).

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č.

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na

Staveništích a čL 362/2005 Sb., o blížších požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubkyÁ

Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí Zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz
a uložení Odpadu na skládku je povinností zhotovitele4

Zhotovitel je povinen na Svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit

Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení Staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci
zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny

objekty zařízení Staveniště v řádném Stavu.

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viZ

Zejména § 153 odstL 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů ~ dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu Zjištěných
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nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuj
e 7ajistit uš.
autorizovanc'ho stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách
Stavby.

ll. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožámí
předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a Zajistí dozor nad bezpečn
ostí práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat Sám na Svůj náklad přípravnou dílenskou
dokumentaci, výrobní
VýkreSy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, Stroje, Zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutne' k řádneˇın
u provedení díla, je
povinen na sve' náklady a nebezpečí Zabezpečit Zhotovitel.

v

4 Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušn
ými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto Zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávka
mi, které nejsou
součástí provádění díla podle te'to smlouvy.

164 Zhotovitel Se Zavazuje použít pro provádění díla materiály, Výrobky a Zařízení plně odpovíd
ající

výkazu výměr v projektové dokumentaci a te'to Smlouvě. Pokud to bude
objednatelem
požadováno, předloží mu Zhotovitel vzorky materiálu před jeho Zabudováním4

174 Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádě
ní díla využita,
pouze biologicky odbouratelne' kapaliny.

. Zhotovitel je povinen ve'St ode dne Zahájení prací Stavební deník (jednoduchý
záznam o Stavbě) ve
smyslu § 157 stavebního Zákona a § 6 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokume
ntaci staveb,
v účinných Zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávně
ným osobám kdykoliv
v průběhu práce na Staveniští. Zhotovitel je ınimo jine povinen ve Stavebníın deníku
aktualizovat
seznam v Souladu s čl. Vl4 odSt. 14. této smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny
předem

k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená
technický dozor
objednatele do stavebního deníku. NevyZVe-li Zhotovitel prokazatelně písemně objedna
tele včas k
přejímce, je povinen na žádost objednatele Zakıyte' práce odkrýt na vlastní náklad.

20. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití Zhotovovaneho
díla knezbytnč nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a
po zabezpečení

bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.

2]4 Zhotovitel vyklidí Staveniště ve lhůtě do IS dnů po převzetí díla objedna
telem. Po toınto termínu
je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k
odstranění vad a
nedodělků, Zjištěných při předání a přebírání díla.

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících
stromů,
poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce
pracovní směny,
během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze příprave
k vyhovující
požadavkům obecně Závazneho právního předpisu (přímo aplikovatelneho právníh
o předpisu
práva Evropske unie).
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234 Všechny osoby působící na staveništıˇ při provádění díla musí být nezaměnitelnýın Způsobem
označeny názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za
pomocí jiného subdodavatele, než prostřednictvím ktereho prokazoval kvaliﬁkaci vzadávacím
řízení veřejné Zakázky, V němž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto Skutečnost předeın
písemně oznámit objednateli Suvedením jména, příjmení, popř. obchodní ﬁrmy či názvu,
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Pˇedán' a převzetí díla
1.

Zhotovitel se Zavazuje vyzvat objednateleˇk převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem.
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat
Zejména Zhodnocení jakosti provedených prací, soupis Zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách kjejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, Zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele. Zhotovitel se též Zavazuje
Zajistit účast autorizovaného Stavbyvcdoucího při protokolámím předání a převzetí díla4

2.

Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel
není povinen převzít.

3,

Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen

4.

Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotoviteleın provedení části
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy

5.

Zhotovitel předá objednateli při Zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace SlCutečného provedení stavby v případě Změn,
revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovanýeh příloh f Zprávy a příslušné
doklady Stanovené právníıni předpisy nebo touto Smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité
při stavebních pracích ınusí mít platne' certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo
osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů Ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,

provedené dílo převzít.

-

originál stavebního deníku4

IX.
Záruka a uplatnění práv z

Odpovědnosti za vadv

l.

Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců,
Záruka Začíná běžet dnem převzetí dila objednatelem,

2.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznáva'. Pokud tak neučíní, platí, že vadu uznává.
Neuplatní~li objednatel písemně při oznámení vady jiné pravo Z odpovědnosti Za vady, platí, že
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požaduje odstranění vady. Ncoaˇ
uní-li objednatel písemně zhotov
iteli jinak, platí, Že ohjedna
požaduje odstranění vady dodání
m chybějící věci, je-li možno vad
u
odstranit dodáním chybějíc
věci, nebo opravou Věci (díla),
je›li možné vadu odstranit opravo
u
Věc
i (díla). Vadu je Zhotovitel
povinen odstranit nejpozději do
30 dnú od jejího Oznámení objedn
atelem. Uplatní~li objednatel u
Zhotovitele právo na Slevu Z
ceny Za dílo, je Zhotovitel pov
ine
n Slevu poskytnout (vratit
objednateli část již Zaplacené cen
y Za dílo odpovídající výši uplatn
ěné Slevy) do 30 dnů od jeho
uplatnění.

Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla
ve lhůtě dle OdStavce 2, je obje
dnatel oprávněn, nikoli však
povinen odstranit vadu Sám, pop
řípadě nechat odstranit jiným dod
avatelem na naklady Zhotovitele
4
4/

X.

Smluvní pokuty a
úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen v případě
prodlení S provedením díla Objedn
ateli Zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0.1 % Z dohodnuté ceny Za
dílo bez DPH Za každý, byť i Zap
ocatý kalendá

V případě, že Se Zhotovitel ocitne
V prodlení S provedením díla o
více než jeden měsíc, je povinen
objednateli Zaplatit Smluvní pok
utu ve výši 25 % Zceny prací,
jež Zbývá provést do řádného
Zhotovení díla dle této smlouvy,
určené bez DPH dle čl. IV. ve Spo
jení S přílohou této Smlouvy4
V případě, že zhotovitel při pro
vádění díla dle této smlouvy pro
vede práce vroZporu stouto
smlouvou (např4 nekvalitně, v roz
poru S projektovou dokumentací
),
je
povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 25 %
Zceny takových prací určené bez
DPH dle či. IV. ve Spojení
s přílohou této smlouvy, přičem
ž při tomto určení Se vychází
Z
cen
y
těchto prací tak, jakoby se
jednalo o práce bezvadně proved
ené.
V případě prodlení S odstraněním
vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy)
je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výš
i 25 % z ceny vadně provedených
prací (pepř. Z ceny vadného
výrobku, Stroje či Zařízení) určené
bez DPH dle či. IV, ve spojení s
přílohou této smlouvy, přičemž
při tomto určení Se vychází z cen
y těchto prací (výrobku, Stroje či
Zař
ízení) tak, jakoby Se jednalo
o práce bezvadně provedené (vý
robek, Stroj či Zařízení bezvadné)
.
V případě prodlení Zhotovitele
Spředložením Seznamu dle čl,
VI. odst. 134 této Smlouvy nebo
S provedením jeho aktualizace dle
čl, VI. odSt. 144 této smlouvy, Zav
azuje Se Zhotovitel Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve Výš
i 500; Kč, a to Za každý, byt' i Zap
očatý den prodlení,

trvání porušení

V případě porušení čl4 VIÁ odst.
8, 9, nebo 10 nebo člÁ VII. odst.
24 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli smluvn
í pokutu ve výši 20 000,- Kč Za kaž
dé takové porušení a, byt'
i Započatý, kalendářní měsíc trvá
ní porušení.
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8.

V případě prodlení Zhotovitele Sc Splněním povinnosti dle čl. VII. odSt. 22 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byt` i Započatý
kalendářní den prodlení.
V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. Vll, odSt. 20 věty první této Smlouvy je
zhotovitel povinen Zaplatit objednatcli Smluvní pokutu ve výši 50 000; Kč za každé takove'
porušení.

10. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odSt, 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10
věty poslední nebo čl. VIII. odSt. l věty poslední této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč Za každé takove' porušení.
. Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Sr'nluvní pokutu ve Výši l % Z ceny Za dílo bez DPH dle

čl. IV odSt, l této Smlouvy za každý, byt' i Započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě

k dispozici Stavební deník.

12. Smluvní strany Výslovně souhlasí s Výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišt'ované povinnosti řádného

dokončení díla ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by

být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednatelí Z veřejných zdrojů (například
dotace).

13, Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinností, Zajištěném
smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelna překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůlí. Překážka vzniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
vdobě, kdy byl zhotovitel Splněním Smluvene' povinnosti vprodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatnosti 28 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani Zaplacením smluvníı pokuty
není dotčen nárok Smluvní Strany, jíž Smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném
rozsahu.
. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za

každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení 0d smlouvy
Od této smlouvy lze Odstoupit za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto smlouvou,

Objednatel je oprávněn od této smlouvy Odstoupit zejména v případě:
- je-lí dílo prováděno v rozporu S touto smlouvou, nebo
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3.

prodlení Zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
jestliže z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost Zlíotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Zjeho prohlášení
v čl. V1. odst. 11L nebo čl4 V1. odst. 12. te'to smlouvy, nebo prohlášení učiněne' v čl. V1. odst.
l l, či odsti 12. této smlouvyje nebo se ukáže býti nepravdivým.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od te'to Smlouvy Zejména Vpřípadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 30 dnů.

.øXIL
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
V případě, Že Se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto
Smluv a o registıu smluv (Zákon o registru smluv), vrozhodne'm Znění, a je-li dle uvedeného
Zákona účinnost této Smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato Smlouva účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění.

2,

V Záležítostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny. Se obě Strany řídí obecně Závaznými
právníıni předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3.

Smluvní Strany prohlašují, Že předem Souhlasí smožným Zpřístupněním či Zveřejněním
(uveřejněním) cele' této smlouvy v jejím plném Znění.

4.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvm' Stranu na takovc' informace a údaje ve
Smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je vyžadována podle Zvláštních právních předpisů

54

Smluvní Strany níže Svým podpisem steují, že vprůběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a Současně se ZavaZují, že takto budou jednat i při
plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany Se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodne'ho podezření na spáchání trestného činu ěi ksamotne'mu jeho Spáchání (Včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze smluvních Stran nemohla být příčtena odpovědnost
podle Zákona č, 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně Zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv Ze smluvních Stran včetně jejích
Zaměstnanců podle platných právních předpisů.
Objednatel Za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů Česke' republiky, sÁ pÁ
(viz wwwllesycmz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal Závazek dodržovat Zejména

Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex Zaměstnanců LČR, a to Včetně

všech příloh, čímž Se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetícke'mu jednání a
nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání4 Za účelem naplnění tohoto článku, tjÁ
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Za účelem nastavení funkčních a efektivních prevcnčnı'ch procesů při plnění této Smlouvy nebo v
Souvislosti S nim, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní Straně, která je
rovněž může přijmout Za Své, a to v plném jejich Znění4

6.

Tato Smlouva Se Vyhotovuje ve 4 Stejnopìsech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran4

7.

Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.
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