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Smlouva o dílo uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku Č.513/1991 Sb.

část I.
l

""' " '7' "" "eú' ""
Objednavatel : "' """ ' "
Statutární orgán :
Zástupce při jednání ve věcech: , P ,n

. . . ·a) technickych a cenových "

. ,Lb) smluvnich
. P )' IČO "'""" '" ' "'" " ""

. F - .' '" )
DIČ y _u _ C. '-.'kľ ( "'7l (-

Bankovní spojení ""m 3" ,"2,.Lý', D/ť""'

Společnost ( subjekt ) je zapsán v Obchodním rejstříku u

Zhotovitel
a) Právnická osoba ( dále jen firma)
údaje shodné jako u objednavatele
b) Samostatně podnikajÍcÍ fýzická osoba ( dále jen OKEČ )

( jméno a příjmen") , xi '"&u&' ,,
bytem v 7D, 9zu LY

Doklad opravňuj¢1 k podnikání ( živnostenský list apod. )
,f"pod číslem ( , yj" .·ž - -- A-Ľ.

A" "

vydaný kým ..."...... .......

Doklad oprávnění k práci s ruční motorovou pilou nebo dalšími stroji, pro jejichž provoz je nutné
zvláštní oprávnění ( vysokozdvižný vozík, vazačský průkaz,svářečské zkoušky apod. )
vydaný kým - ověřená kopie přiložena.

Doklad o zdravotní způsobilosti k prováděné práci vydán kým přiložen

Oprávněn k podnikání v činnostech
IČO áTX""'77'
DIČ

, . . KLiŠ 2:.Q
'/íc'

Bankovni spojeni

Zhotovitel je ( není ) plátcem DPH andne
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část íl.

Předmět plnění díla
Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

F
a) těžba dřeva pomocí ručních motorových pil nebo strojní ( harvestorem) včetně druhování a
manipulace

) ,b) soustřed'ování dřeva z lokality P-OM ( P-VM) ( VM -OM) pomocí "' ' ( uvést
LKT, SLKT, UKT, vrtulníkem, lanovkou, potahem )
jinak ,
c)prořezávky
( uvést zda ručně, mechanizovaně)
d) pěstební činnost
(uvést konkrétní dtuh práce)
e) ostatní práce ""émm" e," ,ýy,j' .h' :"
( uvést konkrétní druh práce)

Dílo bude prováděno v třchto po,rcstech ( odděleních), úseCí,ch
,u9 '.=C» Á2& 7Ý~

.DC

Další upřesnění:
1. Dříví buge těženo g-·drijhováno podle pokynů příslušného zástupce :eclnavate]e ( dále jen
hajného ) jméno, příjmení, který před započetím práce provádějíchn OKEČ
nebo firmou stromy určené k těžbě vyznačí.
2.Těžba, soustřed'ování, prořezávky, pěstební činnost jakož i ostatní práce, které jsou obsahem
této smlouvy, budou provedeny dohodnutou technologií za podmínek zaručujících bezpečnost a
ochranlj zdraví při práci specifikované v bodě Vi. této smlouvy.
Přibližování a soustřed'ování dříví bude provedeno dohodnutou technologii a na místo určené
hajnýŕn před započetím práce.
Ukládání klestu bude prováděno podle pokynů hajného. Pálení klestu bude prováděno pouze se
souhlasem hajného, který se zhotovitelem dohodne dny pálení, hodinu, ošetření ohnišť'
s podmínkou střežení zhotovitelem minimálně 4 hod.po ukončení pálení.
Zavádění zhotovitele na pracoviště a protokolární předání pracoviště provede hajný, který
rovněž vystaví zadávací úkolový list a seznámí zhotovitele s traumatologickým plánem
objednavatele, pokud jej lze zhotovitelem využít.
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část Ill

Čas plnění díla a cena za jeho zhotovení

Cena za zhotovení provedeného díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnk., :,tran ve
smyslu § 2 zákona Č.526/1990 Sb., o cenách v platnéni znění.
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Termíny a ceny k předmětu plnění díla dle bodu íl. uvedeného v této smlouvě jsou následující:
( uvede se termín) ( uvede se ka|ku|ačni cena za jednotku)

. ,U=ZiZ&Z71. těžba dreva ,...
2. soustřed'ováni dřeva ~É7

3. prořezávky
4. pěstební činnost

5. ostatní práce

mtz lX'"

?_ ~·2Y '="" ý; &í>x"á; m' '
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Ceny dohodnutých prací budou stanoveny dle pravidel platných u firmy ( společnosti ).

část lV.

Platební podmínky
V ceně za zhotoveni předmětu díla uvedeného pod body 1 až 5 jsou zahrnuty i náklady za
použití vlastního pracovního nářadí ( prostředku ) zhotovitele včetně jeho nákladů spojených se
zajišt'ováním bezpečnosti a ochrany zdraví , ekologie a požární ochrany.
Cenu za zhotovení díla uhradí objednavatel na základě faktur, které zhotovitel vystaví a odešle
objednavateli na adresu

Podkladem pro fakturaci a nedílnou součástí této smlouvy je výrobně mzdový lístek,
popř.zadávací úkolový list a potvrzením převzetí splněného předmětu díla ( dle části l., ||. a Ill.
této smlouvy) a jejího množství ( uvést základní jednotku m3, plm, ks, apod.) provedeného
zhotovitelem.

část V.

Podmínky provedení díla
Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí. Předáni díla ( pracoviště)
objednavatelem před započetím díla a převzetí po jeho skončení bude provedeno na zadávacím
listu s uvedením konkrétních pracovních podmínek ( příloha Č.1. této smlouvy ).
Objednavatel je plně odpovědný za to, že řádný průběh plnění uvedeného předmětu díla
nebude zbytečně rušen zásahy dalších osob ( tj. kromě osob, které se s vědomím zhotovitele
zdržují na pracovišti objednavatele o nichž je to objednateli známo). Osoby, které se
spolupodÍlejí na plnění činnosti, mají stejné povinnosti a odpovědnost jako zhotovitel.
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část VI.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zhotovitel byl objednavatelem upozorněn, seznámen a bere na vědomí, že je povinen dodržovat
bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele a na
pracovištích, které k výkonu díla od objednavatele protokolárně převzal.

Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje, automobily, ruční motorové pily a křovinořezy odpovídají
příslušným technickým a bezpečnostním předpisům, včetně stanovených limitů pro nejvýše
přípustnou hladinu hluku a vibrací i nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových
plynech.

0

Zhotovitel si zajisti způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat stálý dozor po
" dobu prací v lese a na veřejných komunikacích při"těžbě a práci strojů, při jejich poýždění a

couvání. Tato osoba se nesmí zaměstnávat ničím jiným než dozoreŕn. Tato osoba je povinna a
oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem osobám, kterých se nebezpečí
vyvolané prací dotýká.
Zhotovitel požádá určeného zaměstnance objednavatele před zahájením prací o provedení
bezpečnostních opatření, pokud by při provádění díla mohlo být ohroženo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo dalších osob, případně by mohla být ohrože,na bezpečnost technických
zařízení nebo budov. Určeným zaměstnancem objednavatele je'

Určený zaměstnanec objednavatele seznámí zhotovitele s riziky a místy ohrožení na lesním
pracovišti. Zhotovitel seznámí s těmito skutečnostmi další osoby, které s ním budou dílo
uskutečňovat.

Zhotovitel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských síti, uložených pod
zemi a nad zemí. V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od určeného
zaměstnance objednavatele.

Zhotovitel a další osoby, které s ním budou pracovat na díle, nesmí vstupovat bez souhlasu
určeného zaměstnance objednatele do prostoru jím nepřevzatého k výkonu lesních prací.
Obdobně se zhotovitel zavazuje nevstupovat na pracoviště objednavatele bez jeho souhlasu.

Zhotovitel před zahájením prací upozorní určeného zaměstnance objednavatele na nebezpečí
vyvolaná umístěním strojů a prováděním lesních prací, aby mohl včas uskutečnit potřebná
bezpečnostní opatření.

Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, podle rizik pro prováděné
činnosti ochrannými přilbami a dalšími osobními ochrannými pracovními prostředky, pracovními
oděvy a obuví, mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky a ochrannými nápoji..

Zhotovitel ve spolupráci s objednavatelem zajistí povolení pro práci na veřejné komunikaci,
osvětleni překážek v komunikaci, umístění upozornění pro chodce, případně dopravní značky.
zajisti bezpečný průchod pro chodce ( houbaře, turisty apod. ).

Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo
způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového
nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, oznámit to ihned určenému pracovníkovi objednatele
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a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.
O přerušení prací musí být proveden zápis.

Určený odpovědný pracovník objednatele ještě před započetím lesních prací seznámí
zhotovitele s druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uloženi a s jejich ochrannými
pásy. O tomto seznámení bude proveden zápis.

Zhotovitel seznámí (poučí) všechny osoby, které se s jeho vědomím budou zdržovat na lesním
pracovišti, na nebezpečný prostor vyvolaný těžbou nebo umístěním strojů a zajistí, aby se po
dobu práce v tomto prostoru neprováděly žádné práce a nezdržovaly osoby. Poučí tyto osoby
zejména o tom, že se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu těžby a strojů.

Ruční práce v ochranném pŕsmu inženýrských sítí uložených pod zemí zajišt'uje zhotovitel na
vlastní náklad a vlastní nebezpečí. Objednavatel na požádání poskytne součinnost za dozoru
určeného zaměstnance zhotovitele.

Zhotovitel může 'na pracovišti, v místě určeném objednavatelem, ukládat hořlavé kapaliny, tj.
pohonné hmoty a oleje, pouze v množství potřebném pro 2 směny, a to za podmínek určených
objednavatelem. V místě přečerpávání hořlavých kapalin. se nesmí používat otevřený oheň ani
kouřit.

Zhotovitel musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo
ke kontaminaci půdy. Při úniku kapalin musí provést opatření k zabránění kontaminaci půdy a
proti průniku kapalin do podzemních vrstev. O případném úniku zejména oleje a nafty bude
neprodleně informovat objednavatele.

Zhotovitel zcela a sám dále zodpovídá :
a) za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na uvedeném pracovišti ( popřípadě

jeho okolI ) a za podmínky práce, které si vytvořil pro splnění smluvních úkolů dle
ustanovení § 132 odst.2, § 135 odst.4 a s přihlédnutím k § 137 písm.a) a b) Zákoníku
práce a dalších předpisů a technologických postupů

b) za respektaci a přijetí vlastní opatření pro splněni požadavků Organizační směrnice
Sdružení přijatou k zajištění a splnění požadavku zákoníku práce, nařízení vlády
č.28/2002 Sb, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese s přihlédnutím ke znění Pravidel
a TOS (OKOŘ 336/89) a Kodexu bezpečného chování při práci v lese. S organizační
směrnicí byl seznámen při předávání pracoviště.

c) za přijetí opatřeni pro zdolávání havárií, požárů a povodní a evakuace osob jakož i
poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie. O všech
okolnostech bezprostředně informuje objednavatele

d) ve smyslu nař.vlády Č.11/2001 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů zajistit bezpečné ohrazení místa provádění
lesních prací po celé jeho délce a šířce až do doby dokončení prací a uvedení terénu
a komunikací do bezpečného stavu.

e) bez zbytečného odkladu po vzniku smrtelného úrazu svého zaměstnance informuje
objednavatele a předá objednavateli kopii záznam o každém pracovním úrazu, kterou
vypracoval ve smyslu § 133C zákoníku práce a nařízení vlády Č.494/2001 Sb., kterým
se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam
o úrazu
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f) informuje objednavatele o výkonu kontroly a opatření orgánů, kterým přís|ušj výkon
odborného dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci

g) dohodnout se předem na zajištění bezpečnosti práce pInkli na jím převzatém
pracovišti úkoly zaměstnanci vÍce zaměstnavatelů, nebo jiní samostatně podnikající
osoby. Ve spolupráci s objednavatelem zajišt'ovat koordinovaný postup při
zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

h) je povinen při své činnosti používat výhradně ekologicky vhodné oleje, které jsou
schváleny pro použIvání v lese a mají o tom vystaveno prohlášení o shodě

i) odpovídá za možné škody, jež vznikly jeho činností objednavateli při aplikaci
chemických přípravků v rozporu s přislušnými předpisy

j) odpovídá při veškeré své činnosti za neohrožení provozu na silničních komunikacích,
železničních trati, telefonních a elektrických vedení a dále všude tam, kde by jeho
činností mohlo dojit k ohrožení životního prostředí, zdraví a majetku jiných občanů a
majetku objednavatele

Veškerá pojištění potřebná pro výkon sjednaného předmětu uzavírá zhotovitel a je povinen
doklad o'tomto na požádání předložit objednavateli před uzavřením smlouvy o dílo.

l
l
l

l

část VIl.

Povinnosti objednavatele
Objednavatel má za povinnost:
a) seznámit zhotovitele s jemu známými riziky, které se vyskytuji na předaném pracovišti,
b) upozornit zhotovitele na všechny nebezpečné překážky, které by svou polohou,

pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti v lese a které
se týkají plnění zhotovení díla.

2. specifikovat povinnosti zadavatele uvedené v části Vl.této smlouvy
3. odsouhlasit technologické a pracovni postupy, ochranu životního prostředí a požární ochrany,

které zhotovitel hodlá aplikovat a používat pro zhotovení díla
4. dohodnout způsob předání, průběhu, ukončení a převzetí díla
5. upozornit zhotovitele na majetkové hranice týkající se díla

l
l
l

část VIII.

Odpovědnost za plnění smlouvy a způsobení škody
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností jak objednavateli tak i třetím osobám.

Odpovídá za škody vzniklé porušením ustanovení této smlouvy, které jsou objednavateli
způsobeny pozdním nebo nekvalitním dodáním díla a nesprávnými technologickými postupy.

Zavazuje se odstranit vady na díle a uvést pracoviště do původního stavu. Pokud tomu tak
nelze, uhradit škody a pokuty vztahující se k provedenému dílu.

Zhotovitel souhlasI s uplatněním smluvních pokut :
"Za
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část lX.

Závěrečná ustanovení
Zhotovitel je vázán touto smlouvou od doby jejího doručení objednavateli.

Smlouva je uzavřena tím okamžikem tj. podepsáním druhou smluvní stranou tj.objednavatelem.

Obě smluvní strany svým podpisem potvrzují, že se seznámily. s celým obsahem této smlouvy,
souhlasí s jejími ustanoveními a že své rozhodnuti k podepsání učinily svobodně, vážně, nikoliv
v tisni.

část X.

Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy lze učinit:
a) nesplněním dohodnutých ustanovení smlouvy ( do 14 dnů od zjištění

obecně.V případě opakovaného zjištění nerespektování požadavků bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ekologie bude zahájeno jednání
o okamžitém odstoupení od smlouvy. Objednavatel si vyhrazuje právo informovat
o těchto zjištěních i orgány státního odborného dozoru)

b) zánikem jedné ze smluvních stran ( do 14 dnů od zjištění ) dohodou

V "c -"c" "t"'7 'z dne
"'"' ľ " '""7V E"? -" " .» l. Z'. , '""

V dne

Za zhotovitele Za objednavatele

razítko razítko

Přílohy smlouvy o dílo :

.
MĚSTO LITOMĚŘICE

Organizační složka - LH
Kundratice 22

412 01 Litoměřice
IČO' 00263958

1. VZOR Protokol o předání a převzetí pracoviště k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

2. Seznam předpisů BOZP, které je dodavatel povinen dodržovat při zhotovení díla na
pracoviš'ti objednavatele a pracovištích převzatých od objednavatele. (Organizační směrnice
Sdružení pro zajištění práce a pracovních postupů ve smyslu § 134e zákoníku práce a nařízení
vlády Č.28/2002 Sb.)
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