
 Smlouva o dílo 

na zpracování kalamity a těžbu dřeva  

v městských lesích města Varnsdorf 

 

Smluvní strany 

objednatel: Město Varnsdorf  
sídlo:   Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
DIČ:  CZ00261718  (plátce DPH) 
banka:  
zastoupené: Ing. Stanislav Horáček, starosta města 
(kontaktní osoba:  Ing. Přemysl Brzák, vedoucí Odboru životního prostředí, telefon 

 

a 

zhotovitel: Marek Klofáč  
adresa   Leopoldovská 380, Velký Šenov, 407 78   
IČ:  46045902  
DIČ:  CZ7410262387 (plátce DPH) 
banka:   
(fyzická osoba podnikající zapsaná v ŽR, telefon  
 

se dohodli uzavřít ve smysl ustanovení § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb. občanský 
zákoník tuto smlouvu za podmínek uvedených v následujících článcích: 

 

Článek I . 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je těžba a zpracování dříví dle níže uvedených specifikací dle 
požadavku a v termínech daných objednatelem: 

 a) Zpracování kalamitního dříví – těžební práce s JMP, vše v rámci dílců 147B a C, 144A, 
141 B, C. Odhadnuté množství dříví: 150 m3. 

b) Těžba předmýtní úmyslná s JMP, manipulace na dohodnuté sortimenty, dílec 144Aa7, 
odhad množství 15 - 20 m3, dřeviny SM, MD, BR, OL, OS.   



c) Těžba mýtní úmyslná s JMP, manipulace na dohodnuté sortimenty, dílce 147Ca10, 
144Aa12, 141Ca10a, odhad množství 150 m3, dřeviny SM, MD, DB, JV, JS, OS, BR, OL. 

d) Vyklízení na vývozní místo, manipulace na dohodnuté sortimenty, vývoz na odvozní místo, 
organizace rozprodeje palivového dřeva na odvozním místě. 

2. Místem plnění jsou lesy (či jiné porosty dřevin) v majetku města Varnsdorf, na 
katastrálních územích Varnsdorf a Studánka. Sortiment vyráběného dříví je pilařská kulatina 
(dlouhé i krátké výřezy), vláknina a palivo. Skutečná výše těžby bude vypočtena na základě 
předaných číselníků a celkově nepřesáhne 360 m3. 

  

Článek II. 

Termín plnění 

 1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle článku I, odstavce 1. písmen a) 
a b) do 31. 3. 2018.   

2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo dle článku I, odstavce 1. písmen c) 
a d) do 31. 12. 2018.   

3. Průběh plnění bude koordinován objednatelem. 

  

 Článek III. 

Podmínky plnění smlouvy  

1. Jedná se o porosty s vysokými požadavky na dodržení kvality prováděných prací z hlediska 
pěstebního, zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a zvolit tomu odpovídající 
technologické postupy. 

2. Dříví (surové kmeny) bude zhotovitelem označeno pořadovými čísly, jednotlivé kusy 
budou změřeny v celých délkách a dimenze budou zapsány do číselníku, který bude předán 
zadavateli.  Výřezy vyjma špiček budou změřeny (střední průměr), hodnota napsána na čela 
v případě, že odběratel nebude provádět elektronickou přejímku a v případě kulatiny dlouhé. 

3. Těžba bude zhotovitelem obecně prováděna takovým způsobem, aby se minimalizovalo 
vjíždění do porostu. Kmeny budou tedy káceny tak, aby byl při jejich vyklízení podrost co 
nejméně poškozen. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v souladu s právními předpisy ČR, na své náklady a 
odpovědnost. Všechny vzniklé odpady likvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Práce 
provádět vždy s potřebnou odbornou péčí, podle požadavků a ve lhůtách stanovených 
objednatelem podle této smlouvy. 



5. Zhotovitel se zavazuje kdykoli na požádání umožnit objednateli nebo objednatelem 
pověřené osobě umožnit kontrolu prováděných prací a v případě zjištění opravitelné vady díla 
odstranit vadu na své náklady do 5 dní od výzvy k nápravě.  

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění prací objednateli nebo třetí osobě a 
zavazuje se být pro tyto účely pojištěn po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 7.  Tato smlouva opravňuje zhotovitele k vjezdu na přístupové lesní cesty v porostní skupině 
uvedené v této smlouvě (dle § 20 odstavec 1 písmeno g), odstavec 3 a odstavec 4 zákona č. 
289/1995 Sb. o lesích). 

 

 Článek IV. 

Cena díla, platební podmínky, sankce 

1. Sjednaná jednotková cena za těžbu a manipulaci činí v porostech uvedených dílců 200,- 
Kč/m3 bez DPH, vyklízení na vývozní místo 300,- Kč/m3 bez DPH. Celková cena prací dle 
této smlouvy nepřesáhne 200 000,- Kč bez DPH.  

2. Dílo bude objednateli předáváno průběžně, jak budou dokončeny jednotlivé partie, porostní 
skupiny nebo jejich ucelené části.   

3. Na základě převzetí díla nebo jeho části objednatelem bude vystavena zhotovitelem do 21 
dnů faktura, která bude splňovat náležitosti dle účetních právních předpisů. V případě, že 
bude faktura vystavena v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebude uhrazena a bude 
s průvodním dopisem vrácena zhotoviteli k přepracování. 

4. Úhrada za řádně převzaté dílo nebo jeho část bude zhotoviteli objednatelem poukázána do 
21 dnů po doručení správně vystavené faktury převedením z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

 5.  Pokud bude objednatel v prodlení s placením peněžitého závazku, je oprávněn zhotovitel 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. 

6. V případě dodání vadného díla, pokud půjde o vady neopravitelné na náklad zhotovitele, 
uhradí zhotovitel objednateli do 30 dnů po jeho výzvě smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny 
díla, případně z ceny jeho dílčí části dotčené vadami. Objednatel je oprávněn tuto pohledávku 
započíst proti placené faktuře.  

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně (viz 
článek IV. odstavec 7). 

8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli cenu palivového dřeva rozprodaného na 
odvozním místě za objednatelem stanovené ceny na základě faktury vystavené podle 
číselníku. 



9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH, a že: si je vědom své povinnosti odvést 
řádně DPH správci daně, DPH řádně, včas a ve správné výši z daňových dokladů - faktur 
vystavených na základě této smlouvy odvede, je v ekonomicky dobré kondici a není osobou, 
proti níž by bylo vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, nevede žádný spor, v němž by 
neúspěch vedl k závazku, jehož splnění by bylo nemožné nebo by jej hospodářsky 
destabilizovalo, není osobou ohroženou vstupem do insolvenčního řízení, že řádně a včas plní 
veškeré své splatné závazky a není s ním vedeno řízení o zápis do evidence jako 
nespolehlivého plátce daně a není prohlášen nespolehlivým plátcem daně.  

10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že účet, který uvedl v záhlaví této smlouvy je účtem, který je 
místně a funkčně příslušnému správci daně oznámeným a ve smyslu příslušného zákona 
správcem daně zveřejněným účtem.  

11. Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel, v souladu s § 109a zákona o dani 
z přidané hodnoty, má právo uhradit za zhotovitele DPH vyčíslenou na daňovém dokladu - 
faktuře. Objednatel v takovém případě provede úhradu této daně na osobní depozitní účet 
poskytovatele zdanitelného plnění (Zhotovitele) vedený u místně příslušného správce daně.  

12. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bezodkladně jakoukoli změnu skutečnosti 
a/nebo údajů uvedených v bodě 9 a 10 článku IV této smlouvy. Zhotovitel se tímto pro případ 
porušení této své povinnosti zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu rovnající se platné 
výši DPH z ceny za provedené práce na základě této smlouvy, a to za každé porušení této 
povinnosti. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a vyhotovuje se dvou 
stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednou výtisku. 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou stran. 

3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů 
smlouvy o dílo a to včetně ceny díla. 

4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018.  

5. Smlouvu lze před tímto datem ukončit písemnou dohodou obou stran nebo písemnou 
výpovědí z důvodu hrubého porušení smluvních povinností druhou stranou, s výpovědní 
lhůtou 1 měsíc od data doručení výpovědi protistraně.  
 
6. Za hrubé porušení smluvních povinností na straně objednatele se považuje prodlení se 
zaplacením faktury delší než 2 měsíce po datu splatnosti. Za hrubé porušení smluvních 



povinností na straně zhotovitele se považuje opětovné porušení povinností stanovených touto 
smlouvou, přestože byl zhotovitel na nedostatky písemně upozorněn. Zejména se jedná o 
opakované závady prováděných prací. 

7. Tato smlouva zcela nahrazuje objednávku prací vystavenou dne 15. 1. 2018. 
 
 
V                              dne:    Ve Varnsdorfu   dne:  
za zhotovitele:      za objednatele: 
 
 
 
 
.................................................      ................................................. 
Marek Klofáč       Ing. Stanislav Horáček 
       starosta města 


