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Kupní smlouva č. 2018-2660 
Dodávky sadebního materiálu lesních dřevin – podzim 2018, jaro 2019 

(minitendr č. 4) 

(dále jen „Dílčí smlouva“) 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Kupující: 

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  Spisová značka ALX 256 vedená u Městského soudu v Praze 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele 
 
Kontaktní osoba pro účely 
dílčí smlouvy: zaměstnanci kupujícího dle přílohy č. 2 
 
ID datové schránky: bjds93z 
 

a 

Prodávající: 

Název: LESOŠKOLKY s.r.o. 
Sídlo: 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem  
IČO: 45534888 
DIČ: CZ45534888 
Zápis v obchodním rejstříku:  Spisová značka C 1486 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupený: Ing. Ladislavem Němcem, jednatelem 
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Ladislav Němec 
Telefon, e-mail:  
ID datové schránky: ca6iaup 

uzavřely tuto dílčí smlouvu v souladu s ustanovením Rámcové dohody - Nákup sadebního materiálu 
lesních dřevin v letech 2018-2021, č. smlouvy 2018-42 ze dne 15. 1. 2018 (dále jen „Rámcová 
dohoda“), dle výsledku zadávacího řízení na základě rámcové dohody a v souladu s příslušnými 
právními předpisy. 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
2.1. Dílčí smlouva je uzavírána v souladu s Rámcovou dohodou, a to na základě výsledků 
minitendru realizovaného dle výzvy k podání nabídek ze dne 13. 8. 2018. 

2.2. Práva a povinnosti smluvních stran (zejména dodací podmínky, platební podmínky, 
odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění aj.) se řídí Rámcovou dohodou,  
nestanoví-li tato dílčí smlouva jinak. 

 



strana 2 / 3 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 
3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu sadební materiál v množství a specifikaci uvedené 
v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy a zajistit jeho přepravu na místo plnění. 

3.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný sadební materiál převzít a zaplatit za něj cenu 
v souladu s čl. 4 Dílčí smlouvy. 

3.3. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství zboží, které je 
předmětem této Dílčí smlouvy (např. z důvodu vývoje počasí apod.). Z takovéhoto rozhodnutí 
Kupujícího nevzniká Prodávajícímu za žádných okolností právo k účtování jakýchkoliv odměn, 
smluvních pokut či náhrad škod. Kupující se však zavazuje odebrat garantované množství zboží 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

 

4. MÍSTO PLNĚNÍ A DODACÍ LHŮTA 
4.1. Místem plnění (dodání) jsou organizační jednotky Kupujícího nebo jiná místa určená Kupujícím 
v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy. Přesné určení místa plnění je uvedeno v Příloze č. 2 Dílčí smlouvy.  

4.2. Prodávající je povinen sadební materiál dodat do místa plnění nejpozději do termínu 
uvedeného v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy. 

 

5. CENOVÁ A PLATEBNÍ UJEDNÁNÍ 
5.1. Celkovou nabídkovou cenu za plnění této Dílčí smlouvy tvoří nabídková cena za sadební 
materiál a cena za jeho dopravu na místo plnění dle Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.   

5.2. Ceny za plnění dle smlouvy jsou smluvními cenami sjednanými dle nabídky Prodávajícího na 
veřejnou zakázku a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a zahrnují veškeré přímé i 
nepřímé náklady prodávajícího spojené s realizací plnění dle smlouvy. 

5.3. Cena bude uhrazena za převzatý sadební materiál dle čl. 5 Rámcové dohody. 

5.4. Další cenová a platební ujednání jsou upravena v čl. 6 a 7 Rámcové dohody.  
 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1. Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a je účinná dnem uveřejnění v registru 
smluv.  

6.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

6.3. Veškeré změny a doplňky této Dílčí smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými 
dodatky, které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak jsou neplatné. 

6.4. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto Dílčí smlouvou výslovně neupravené se 
řídí ustanoveními Rámcové dohody a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

6.5. Jestliže jednotlivá ustanovení této Dílčí smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně 
neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení 
dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu 
chybějícího či nahrazovaného ustanovení. 

6.6. Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně 
všechny změny údajů uvedených u smluvních stran v záhlaví této Dílčí smlouvy, k nimž dojde za 
trvání Dílčí smlouvy. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíž změna nebyla 
oznámena, považuje za postup v souladu s touto Dílčí smlouvou. Smluvní strany jsou rovněž povinny 
oznámit neprodleně písemně druhé smluvní straně všechny překážky, které by jim bránily v naplnění 
účelu této Dílčí smlouvy. 
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6.7. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami uvedenými v písemné výzvě 
na podání nabídky na minitendr a s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato smlouva 
uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí. 

6.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dílčí smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním 
souhlasí. Zaslání Dílčí smlouvy do registru smluv zajistí Kupující neprodleně po uzavření Dílčí 
smlouvy. Kupující se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace 
tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dílčí smlouvy 
bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní 
příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany. 

6.9. Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je: 

Příloha č. 1 – Nabídkový list 

Příloha č. 2 – Seznam míst plnění včetně kontaktních osob. 

6.10. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Dílčí smlouvy seznámeny, a že Dílčí 
smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.  

Za Kupujícího: 

V Praze dne …………………………… 

…………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 

Ing. Zdeněk Mocek 
zástupce ředitele 

Za Prodávajícího: 

V Řečanech n. L. dne  ………………… 

…………………………………………… 
LESOŠKOLKY s.r.o. 

Ing. Ladislav Němec 
jednatel 

4.10.2018 27.9.2018



Příloha č. 1 - Nabídkový list

název veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody: Dodávky sadebního materiálu lesních dřevin - podzim 2018 a jaro 2019

ev. č. 180003, čj. VLS-NAK-2018-0330-1900

Požadavky zadavatele na původ sadebního materiálu, způsob jeho pěstování, parametry a množství (specifikace předmětu veřejné zakázky)

porovnání RD vs minitendr hodnotící kritérium v minitendru

LESOŠKOLKY s.r.o.

Maximální           

věk

Výška   

nadzemní 

části

Min. tloušťka 

kořen. krčku
Způsob pěstování *** Množství

Cena 

sadebního 

materiálu

Cena dopravy

Nabídková 

cena včetně 

dopravy

Cena sadebního 

materiálu
Cena dopravy

Nabídková cena 

celkem včetně 

dopravy

rok cm mm  ks v Kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

sazenice prostokořenný 3 26-35 5 1-1;1-1-1 4 4 Lučiny 25 000 8,20 0,000 8,20 205 000,00 0,00 205 000,00 10.04.2019 80%
sazenice prostokořenný 3 36-50 6 1-1;1-1-1 4 4 Lučiny 65 000 8,20 0,000 8,20 533 000,00 0,00 533 000,00 10.04.2019 80%
sazenice prostokořenný 3 51-70 7 1-1;1-1-1 4 4 Lučiny 10 000 8,20 0,000 8,20 82 000,00 0,00 82 000,00 10.04.2019 80%

100 000 - - - 820 000,00 820 000,00 - -

sazenice prostokořenný 3 26-35 5 1-1;1-1-1 4 4 sklad sazenic Kadaňský Rohozec 30 000 8,20 0,000 8,20 246 000,00 0,00 246 000,00 10.04.2019 80%
sazenice prostokořenný 3 36-50 6 1-1;1-1-1 4 4 sklad sazenic Kadaňský Rohozec 70 000 8,20 0,000 8,20 574 000,00 0,00 574 000,00 10.04.2019 80%
sazenice prostokořenný 3 51-70 7 1-1;1-1-1 4 4 sklad sazenic Kadaňský Rohozec 10 000 8,20 0,000 8,20 82 000,00 0,00 82 000,00 10.04.2019 80%

110 000 - - - 902 000,00 902 000,00 - -

6 Plumlov Třešeň ptačí sazenice prostokořenný 3 36-50 6 1-1;1-1-1 30 4 sklad sazenic u Pěti mostků 4 800 9,00 0,000 9,00 43 200,00 0,00 43 200,00 31.10.2018 100%
4 800 - - - 43 200,00 43 200,00 - -

sazenice prostokořenný 3 26-35 5 1-1;1-1-1 30 3 Sklad Repešský žleb 35 000 8,20 0,000 8,20 287 000,00 0,00 287 000,00 10.04.2019 80%
sazenice prostokořenný 3 36-50 6 1-1;1-1-1 30 3 Sklad Repešský žleb 100 000 8,20 0,000 8,20 820 000,00 0,00 820 000,00 10.04.2019 80%
sazenice prostokořenný 3 51-70 7 1-1;1-1-1 30 3 Sklad Repešský žleb 15 000 8,20 0,000 8,20 123 000,00 0,00 123 000,00 10.04.2019 80%

150 000 - - - 1 230 000,00 1 230 000,00 - -

sazenice krytokořenný 2 36-50 6  k1+0; fk1+k1; 1+k1; obal min.250 cm3 29 5 LS Libavá - sídlo lesní správy 36 000 14,00 0,000 14,00 504 000,00 0,00 504 000,00 31.10.2018 80%

sazenice krytokořenný 2 36-50 6  k1+0; fk1+k1; 1+k1; obal min.250 cm3 39 3 sklad sazenic Lukavec 5 050 14,00 0,000 14,00 70 700,00 0,00 70 700,00 31.10.2018 80%

41 050 - - - 574 700,00 574 700,00 - -

13 Lipník nad Bečvou Třešeň ptačí sazenice prostokořenný 3 36-50 6 1-1;1-1-1 29 4 sklad sazenic Zelený kříž 4 800 9,00 0,000 9,00 43 200,00 0,00 43 200,00 31.10.2018 80%
4 800 - - - 43 200,00 43 200,00 - -

3 613 100,00

Poznámka

* PLO – nabízený sadební materiál musí splňovat podmínky pro použití v uvedené přírodní lesní oblasti

** LVS – nabízený sadební materiál musí splňovat podmínky pro použití v uvedeném lesním vegetačním stupni

*** Ve všech uvedených případech možných způsobů pěstování se připouští částečné pěstování pod krytem (fóliovník, skleník, pařeniště) a v případě krytokořenného sadebního materiálu je ve všech případech umožněna a preferována technologie pěstování na vzduchovém polštáři, i když není uvedena.

Hodnoty ve sloupci "Nabídková cena včetně dopravy" budou porovnány s hodnotami nabídnutými v RD. Účastník musí v minitendru nabídnout vhodnější podmínky, tj. stejné nebo nižší než Nabídkové ceny včetně dopravy, které účastník uvedl do Rámcové dohody.

4
Karlovy Vary - LS 

Klášterec
Buk lesní

Celkem za část VZ

7
Plumlov - LS 

Žárovice
Buk lesní

Celkem za část VZ

11 Lipník nad Bečvou Habr obecný

Celkem za část VZ

Nejzazší termín 

dodání
Garance

3
Karlovy Vary - LS 

Dolní Lomnice
Buk lesní

Celkem za výše uvedené části

Celkem za část VZ

Nabídková cena za MJ (ks) Celková nabídková cena za poptávané množství

Část č. Organízační jednotka Dřevina
Typ sadebního 

materiálu

Kořenový         

systém
PLO * LVS ** Místo dodání

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
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Příloha č. 2 výzvy a smlouvy – Seznam míst plnění včetně kontaktních osob

Organizační 

jednotka VLS 
Lesní správa Místo dodání Ulice PSČ Město GPS souřadnice Kontaktní osoba E-mail Telefon

Lesní správa Dolní Lomnice Lučiny Lučiny 88, Hradiště 362 72 Kyselka -

sklad sazenic Korunní - - - 50.3313889N, 13.0852778E

sklad sazenic Velká Lesná - - - 50.3483333N, 13.1691667E

sklad sazenic Kadaňský Rohozec - - - 50.2863889N, 13.2175000E

sklad sazenic Jakubov - - - 50.2986111N, 13.0552778E

sídlo lesní správy Podbořanská 36 364 55 Valeč -

sklad sazenic Bukovina - - - 50.2213889N, 13.2230556E

Lesní správa Žárovice sklad sazenic Repešský žleb - - - 49.4784381N, 16.9223617E

sklad sazenic Sedlečníky - - - 49.4043233N, 17.0085356E

myslivna Bílý Vlk - - - 49.0961228N, 16.9115469E

Lesní správa Rychtářov sklad sazenice u Pěti mostků - - - 49.3747133N, 16.9342919E

sídlo lesní správy Libavá 107 785 01 Libavá -

sklad sazenic Staré Oldřůvky - - - 49.7549194N, 17.6498519E

sídlo lesní správy Lesní 127 753 62 Potštát -

sklad sazenic Zelený kříž - - - 49.6299247N, 17.5693831E

sídlo lesní správy Velký Újezd 105 783 55 Velký Újezd -

sklad sazenic Zelený kříž - - - 49.6299247N, 17.5693831E

sídlo lesní správy Olomoucká 154 783 61 Hlubočky -

sklad sazenic Mrsklesy I. - - - 49.6073458N, 17.4117175E

sklad sazenic Mrsklesy II. - - - 49.6154311N, 17.4067314E

sídlo lesní správy Nová 16 792 01 Bruntál -

sklad sazenic Obora - - - 50.0422981N, 17.4563831E

sklad sazenic Lukavec - - - 49.7490753N, 17.9166031E

Dodávky sadebního materiálu lesních dřevin - podzim 2018 a jaro 2019, ev. č. 180003 (postup s obnovením soutěže mezi účastníky Rámcové dohody č. 2018-42)

Karlovy Vary

Plumlov Lesní správa Myslejovice

Lesní správa Klášterec nad Ohří

Lesní správa Valeč

Lipník nad Bečvou

Lesní správa Libavá

Lesní správa Potštát

Lesní správa Velký Újezd

Lesní správa Hlubočky

Lesní správa Bruntál

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

mailto:antonin.mican2@vls.cz

	1. SMLUVNÍ STRANY
	Kupující:

	2. Předmět Smlouvy
	2.1. Dílčí smlouva je uzavírána v souladu s Rámcovou dohodou, a to na základě výsledků minitendru realizovaného dle výzvy k podání nabídek ze dne 13. 8. 2018.
	2.2. Práva a povinnosti smluvních stran (zejména dodací podmínky, platební podmínky, odpovědnost za vady, jiné podmínky plnění aj.) se řídí Rámcovou dohodou,  nestanoví-li tato dílčí smlouva jinak.

	3. Předmět smlouvy
	3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu sadební materiál v množství a specifikaci uvedené v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy a zajistit jeho přepravu na místo plnění.
	3.2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný sadební materiál převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s čl. 4 Dílčí smlouvy.
	3.3. Kupující si vyhrazuje právo neodebrat celé předpokládané množství zboží, které je předmětem této Dílčí smlouvy (např. z důvodu vývoje počasí apod.). Z takovéhoto rozhodnutí Kupujícího nevzniká Prodávajícímu za žádných okolností právo k účtování j...

	4. Místo plnění a dodací lhůta
	4.1. Místem plnění (dodání) jsou organizační jednotky Kupujícího nebo jiná místa určená Kupujícím v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy. Přesné určení místa plnění je uvedeno v Příloze č. 2 Dílčí smlouvy.
	4.2. Prodávající je povinen sadební materiál dodat do místa plnění nejpozději do termínu uvedeného v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.

	5. Cenová a platební ujednání
	5.1. Celkovou nabídkovou cenu za plnění této Dílčí smlouvy tvoří nabídková cena za sadební materiál a cena za jeho dopravu na místo plnění dle Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.
	5.2. Ceny za plnění dle smlouvy jsou smluvními cenami sjednanými dle nabídky Prodávajícího na veřejnou zakázku a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a zahrnují veškeré přímé i nepřímé náklady prodávajícího spojené s realizací plnění dle sm...
	5.3. Cena bude uhrazena za převzatý sadební materiál dle čl. 5 Rámcové dohody.
	5.4. Další cenová a platební ujednání jsou upravena v čl. 6 a 7 Rámcové dohody.

	6. Závěrečná ustanovení
	6.1. Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
	6.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
	6.3. Veškeré změny a doplňky této Dílčí smlouvy lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak jsou neplatné.
	6.4. Ostatní právní vztahy mezi smluvními stranami touto Dílčí smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními Rámcové dohody a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	6.5. Jestliže jednotlivá ustanovení této Dílčí smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího ...
	6.6. Smluvní strany jsou povinny oznámit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny údajů uvedených u smluvních stran v záhlaví této Dílčí smlouvy, k nimž dojde za trvání Dílčí smlouvy. V případě porušení této povinnosti se post...
	6.7. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami uvedenými v písemné výzvě na podání nabídky na minitendr a s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
	6.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dílčí smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regi...
	6.9. Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je:
	Příloha č. 1 – Nabídkový list
	Příloha č. 2 – Seznam míst plnění včetně kontaktních osob.
	6.10. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Dílčí smlouvy seznámeny, a že Dílčí smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých ...




