Smlouva o poskytování těžebních činností číslo 39174
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“),
mezi
Mendelova univerzita v Brně
se sídlem Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 613 00 Brno,
IČO: 621 56 489, DIČ: CZ62156489,
Zastoupena prof. Ing. Danuší Nerudovou, Ph.D., rektorkou
vysokoškolský statek Mendelovy univerzity v Brně: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (dále jen „ŠLP“),
se sídlem Křtiny 175, 679 05 Křtiny,
na základě plné moci ze dne 18. 2. 2019 zastoupena Ing. Pavlem Čackým, zástupcem ředitele ŠLP
bankovní spojení: xxxxxxxxxx, pobočka xxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx,
telefon: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
(dále jen „objednatel“)
na straně jedné a
Jméno příjmení / obchodní firma:

Jiří Crhák

Se sídlem:

Češkovice 225, 678 01 Blansko

IČO: / DIČ

65777107 / CZ7602133748

Plátce DPH:

ANO

Oprávnění k podnikání č.j. /zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném oddíl, vložka:
Jednající / zastoupená na základě plné moci,
funkce jméno a příjmení:
Bankovní spojení:

MŽÚ-211-17053-00

Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
ID datové schránky
(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)
I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

Předmětem Smlouvy je úprava podmínek pro poskytování těžebních činností po dobu platnosti
Smlouvy, mezi objednatelem a zhotovitelem. Poskytováním těžebních činností se rozumí veškeré
těžební činnosti, jakož i veškeré další povinnosti, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy (dále
také „plnění“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

2.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v příloze č. 1 Smlouvy.
Veškeré práce související s provedením těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem
činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a

v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu
s pokyny objednatele udělenými zhotoviteli při předávání pracoviště v zadávacím listu těžebních
činností a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními
právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit
zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a
v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.
3.

Zhotovitel se zavazuje, že po dobu platnosti Smlouvy bude objednateli poskytovat těžební činnosti
jakož i plnit veškeré další povinnosti, které jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „plnění“)
a příloze č. 4 Smlouvy („Technické podmínky výroby a třídění surového dříví dle sortimentů“), přičemž
určení sortimentů, které budou vyráběny a jejich množství je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy („Rozpis
výroby sortimentů“).

4.

Jednotlivé dílčí činnosti v rámci plnění bude zhotovitel vykonávat na základě požadavků objednatele
specifikovaných v zadávacích listech těžebních činností.

5.

Zhotovitel tímto bere na vědomí, že ve výjimečných případech, které nelze z objektivních důvodů
předpokládat (např. klimatické podmínky, vývoj škůdců a škodlivých činitelů), nemusí být celkové plnění
uvedené v příloze č. 1 Smlouvy zadáno, případně jeho provedení může být požadováno jen částečně
(např. jen na části porostní skupiny) nebo může být požadováno provedení činností v jiných porostech
a odděleních, než je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy. Zhotovitel si je dále vědom, že vlivem rozdílného
způsobu měření dříví, se může hmotnatost a množství dříví uvedené v příloze č. 1 Smlouvy od
skutečně vyrobeného množství dříví lišit. V takovém případě je zhotovitel povinen provést těžební
činnosti v celém rozsahu vyznačeného zásahu a za plnění se pak považují těžební činnosti v množství
provedeném ve skutečnosti.

6.

Objednatel je povinen předávat zhotoviteli kopii zadávacích listů těžebních činností průběžně po dobu
účinnosti Smlouvy dle potřeb objednatele, a to vždy nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným
termínem zahájení činností uvedených v zadávacích listech těžebních činností. Tuto lhůtu může
objednatel ve výjimečných, krajně naléhavých případech, kdy je z objektivních důvodů nutné činnosti
zajistit bezodkladně, zkrátit. Zhotovitel smí zahájit plnění ihned po obdržení dotčených zadávacích listů
těžebních činností, tedy i před požadovaným termínem zahájení činností, jedině po vzájemné dohodě
s pověřeným pracovníkem objednatele. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a
kopie zadávacích listů těžebních činností od objednatele průběžně a bezodkladně přebírat a potvrzovat
jejich převzetí na originálech svým podpisem. V případě, že zhotovitel nepřevezme zadávací list
těžebních činností nebo podpisem nepotvrdí jeho převzetí, má se za to, že k převzetí zadávacího listu
těžebních činností zhotovitelem došlo následující 3. pracovní den po dni odeslání zadávacího listu na
elektronickou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy.

7.

Pokud ve výjimečných případech zadávací list těžebních činností nestanoví jinak, je zhotovitel povinen
vyrábět sortimenty surového dříví v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy a podle podmínek
přílohy č. 4 Smlouvy. Zároveň je povinen postupovat při druhování tak, aby byl vyráběn přednostně
sortiment s nejlepší jakostní třídou a kvalitou.

8.

Zhotovitel je povinen průběžně vyrábět, měřit a třídit vyrobené dříví dle zadávacích listů těžebních
činností, jinak dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR v platném znění (dále jen
„DP“), provádět:
a)

adjustaci na čele nebo čepu výřezu číslovačkou (dříví se střední tloušťkou od 20 cm musí být
označeno středovým průměrem v cm, délkou v m a pořadovým číslem u všech kulatinových
sortimentů; dříví se střední tloušťkou do 19 cm musí být označeno hmotovým číslem; za hmotové
číslo se považuje objem v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v
desetinách“ [doporučeno MZe, 1996] nebo objem v setinách podle „Tabulek a polynomů pro
výpočet objemu kulatiny bez kůry podle středové tloušťky“ [doporučeno MZe, 1995]; v porostech
do 40 let věku může být hmotovým číslem označeno veškeré přijímané dříví.; u výřezů se připouští
jen objem v setinách; hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, vyraženým
číslovačkou nebo označeny sprejem na čele minimálně jednoho kusu),

b)

zjišťovat objemy dříví postupem dle DP (s výjimkou modřínu a borovice, kde se použije tabulka pro
borové oddenky),

c)

evidovat hodnoty uvedené pod písm. a) a b) včetně označení dřeviny a oddenkového kusu
v číselníku dlouhého a rovnaného dříví, jakož i další identifikační údaje (zhotovitel, Polesí,
Lesnický úsek, JPRL).
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9.

Zhotovitel se zavazuje objednateli průběžně předávat originál vyhotoveného a podepsaného číselníku
dlouhého a rovnaného dříví vždy nejpozději do 3 dnů od ukončení těžební činnosti a dále v případech,
kdy množství vyrobeného dříví na OM přesáhne 100 m3. Zhotovitel po ukončení těžební činnosti v dané
JPRL provede výpočet průměrné hmotnatosti vytěženého dříví zvlášť za listnaté a zvlášť za jehličnaté
dříví na základě podílu celkového množství vytěženého dříví dané skupiny dřevin a počtu oddenkových
kusů dané skupiny dřevin. Pro zjišťování objemu rovnaného dříví budou použity následující převodní
koeficienty:
jehličnaté dříví

10.

kulatina

vláknina

0,62

0,63

listnaté dříví
0,54

Skutečnost, že jednotlivé dílčí činnosti dle zadávacího listu těžebních činnosti byly zhotovitelem
provedeny řádně, musí být ze strany objednatele potvrzena na originálu dotčeného zadávacího listu
těžebních činností, a to do 3 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitele o splnění jednotlivé
činnosti. Potvrzením originálu zadávacího listu těžebních činností dle předchozí věty nebo číselníku
dlouhého a rovnaného dříví podle čl. IV., odst. 2. Smlouvy se ve vztahu k porostu v něm uvedeném
považuje za splněnou povinnost zhotovitele pravidelně 1x týdně předkládat objednateli písemný
přehled provedeného dílčího plnění podle porostů.
II.CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.

Objednatel je povinen platit zhotoviteli za poskytnuté těžební činnosti jednotkové ceny uvedené
v příloze č. 2 Smlouvy na základě výsledku zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému.
K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty („DPH“) podle platných právních předpisů. Není-li
zhotovitel registrovaným plátcem DPH, potom DPH nevyčíslí a skutečnost, že není plátcem DPH, bude
uvedena v záhlaví Smlouvy.

2.

Úhrada ceny za provedená plnění dle Smlouvy bude provedena na základě faktur zaslaných na adresu
objednatele uvedenou v odst. 6. tohoto článku Smlouvy. Úhrada ceny bude provedena bankovním
převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Cena bude objednateli fakturována po
řádném poskytnutí plnění na základě Smlouvy.

3.

V cenách uvedených ve Smlouvě musí být již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související
s poskytovaným plněním podle Smlouvy (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech
prostředků, pomůcek a materiálů nezbytných k provedení těchto prací).

4.

Nedílnou součástí každé faktury zhotovitele podle Smlouvy bude kopie potvrzeného dokumentu
dokládajícího převzetí řádně provedeného plnění a jeho objem za fakturované období. V záhlaví faktury
musí být uvedeno číslo Smlouvy, ke které se fakturace vztahuje. Faktura zhotovitele musí vždy
splňovat náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právními předpisy. Splatnost vystavené
faktury je 30 dnů ode dne předání faktury objednateli.

5.

V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti uvedené v odst. 4.
tohoto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího obdržení
s uvedením chybných náležitostí vrátit. V takovém případě ode dne doručení nové, doplněné nebo
upravené faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 4. tohoto článku Smlouvy.

6.

Adresa pro zasílání faktur: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
k rukám Lenky Zedníčkové
Křtiny 175
679 05 Křtiny

7.

Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené plnění zhotoviteli cenu za podmínek stanovených
Smlouvou, přičemž Smlouvou se sjednává tato celková cena:
Celková cena v Kč

8.

363.000,-

bez DPH

439.230,-

s DPH

Celková cena za poskytnuté plnění byla stanovena na základě kalkulace, která je uvedena
v nabídkovém listu v příloze č. 2 Smlouvy. V případě, že zhotovitel z jakýchkoliv důvodů nerealizuje
plnění přesně podle přílohy č. 1 Smlouvy, bude celková cena určena za skutečně realizované plnění, a
to na základě jednotlivých položek plnění specifikovaných v uvedené kalkulaci.
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9.

Těžební činnosti budou zhotovitelem poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva
trvala pouze část kalendářního měsíce, je obdobím dílčího plnění ta část kalendářního měsíce, v níž
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění, tj.
poslední den daného kalendářního měsíce. Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy, považuje se za
den uskutečnění zdanitelného plnění dílčího plnění poslední den platnosti Smlouvy. V případě, že je
z jakýchkoliv důvodů závazek zhotovitele poskytnout dílčí plnění splněn po datu ukončení smlouvy dle
čl. VIII., odst. 1. Smlouvy, nastává den uskutečnění zdanitelného plnění dnem řádného převzetí dílčího
plnění.

10.

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu po řádném poskytnutí dílčího plnění, a to do 5 pracovních dnů ode
dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně (tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
vystavení faktury) ji doručit objednateli.

11.

Pokud je zhotovitel registrovaným plátcem DPH, je povinen zajistit, aby ode dne účinnosti této Smlouvy
až do posledního dne lhůty splatnosti faktury z posledního dílčího plnění Smlouvy byl jeho bankovní
účet uvedený ve Smlouvě zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu
§ 96 a § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZDPH“) a zajistit, aby nebyl po celou dobu účinnosti Smlouvy nespolehlivým plátcem daně ve smyslu §
106a ZDPH. V případě, že zhotovitel nesplní povinnosti podle předchozí věty, dává tímto zhotovitel
výslovný souhlas objednateli k uhrazení části dluhu odpovídající výši daně předmětného zdanitelného
plnění, u kterého ve lhůtě splatnosti nebyly splněny povinnosti podle předchozího odstavce, postupem
podle § 109a ZDPH. V takovém případě se považuje část dluhu odpovídající výši daně předmětného
zdanitelného plnění ze strany objednatele za splněnou.

12.

Zhotovitel dále není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky
za objednatelem, které má, či mu vzniknou na základě Smlouvy nebo zřídit k nim zástavní právo, ani
učinit jakýkoliv právní úkon směřující ke změně osoby věřitele, kterému je objednatel povinen plnit svůj
dluh vzniklý na základě Smlouvy.
III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1.

Objednatel je povinen do 5 dnů od uzavření Smlouvy předat zhotoviteli do výpůjčky na dobu trvání
smlouvy klíč od závor a poskytnout mu soupis porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana
přírody, ochrana vodních zdrojů atd.) („soupis porostů“).

2.

Objednatel je dále povinen neprodleně upozornit zhotovitele na aktuální skutečnosti, které by mohly
ohrozit výkon plnění dle Smlouvy (např. na pásma hygienické ochrany, chráněných území, zvýšený
pohyb turistů), které jsou mu známy.

3.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat výkon plnění dle Smlouvy a operativně (s ohledem na
vývoj počasí atd.) poskytovat informace, které jsou nutné k zajištění výkonu daného plnění.

4.

Objednatel je povinen přebírat od zhotovitele nejméně 1x týdně písemný přehled provedeného plnění.
Dále je povinen 1x měsíčně převzít provedené plnění za měsíc, ve kterém zhotovitel plnění řádně
provedl. Převzetí proběhne na základě předaných přehledů. Objednatel se ho zúčastní prostřednictvím
svého pověřeného pracovníka. Převzetí daného plnění musí být vždy ukončeno a potvrzeno Smluvními
stranami nejpozději do konce prvního pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž bylo dané plnění provedeno. Převzetím provedeného plnění přechází
nebezpečí škody na provedeném plnění ze zhotovitele na objednatele. Potvrzení převzetí ze strany
objednatele není na překážku později vzneseným námitkám ke kvalitě plnění a nárokům z titulu
odpovědnosti za vady či za škodu.

5.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí provedeného plnění od zhotovitele v případě, že práce
nebyly provedeny řádně, zejména jestliže nebyly provedeny v souladu se Smlouvou. V takovém
případě uvede objednatel na převzatých přehledech provedených plnění důvod nepřevzetí a dle
okolností stanoví i lhůtu pro odstranění závad.

6.

Objednatel je povinen vyznačit v místě plnění úmyslné zásahy, přibližovací linky a místa pro skládky a
manipulaci vždy před zahájením plnění. Dále je objednatel povinen vyznačit přednostně kůrovcové dříví
k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích a změně a doplnění některých zákonů (dále jen „LZ“); oznámení dle § 33 odst. 1 LZ provede
Objednatel.

7.

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli omezení či zastavení provádění plnění, jestliže
dosavadní výkon prací ohrožuje životní prostředí či jiné obecné zájmy, nebo je v rozporu s obecně
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závaznými právními předpisy, nebo jestliže dojde k porušení jejich vzájemného smluvního ujednání,
jehož následkem je vznik škody nebo bezprostředně hrozící vznik škody, případně ohrožení platnosti
osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci FSC, případně dalších certifikátů
získaných objednatelem. Požadavek objednatele na omezení či zastavení plnění musí být učiněn v
písemné formě. V takovém případě se zavazuje zhotovitel požadavek objednatele respektovat.
8.

Množství dříví vytěženého v jednotlivých porostech se bude stanovovat měřením jednotlivých těžených
kmenů nebo výřezů a bude evidováno v číselníku dlouhého a rovnaného dříví, pokud se Smluvní strany
nedohodnou na jiném způsobu měření a evidence.

9.

Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout součinnost potřebnou k plnění (např. zvláštní užívání cesty
v majetku objednatele).
IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1.

Zhotovitel je povinen provádět plnění řádně, vlastním jménem, s odbornou péčí, na vlastní odpovědnost
v dohodnuté kvalitě a v souladu se Smlouvou předcházet vzniku škod a chránit oprávněné zájmy
objednatele. Zhotovitel je povinen provést plnění dle Smlouvy. Pokud je Smlouvou stanoven konkrétní
termín ukončení činností plnění, musí být požadované činnosti plnění zhotovitelem provedeno do tohoto
termínu.

2.

Zhotovitel je povinen pravidelně 1x týdně předkládat objednateli písemný přehled provedeného plnění
podle porostů (k rukám pověřeného pracovníka objednatele), a na základě těchto písemných přehledů
předávat řádně provedené plnění ve lhůtě do prvého dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž bylo dané plnění provedeno.

3.

Zhotovitel je dále povinen:
a)
zpracovat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a kůrovcem
ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených objednatelem a v souladu s § 32 odst. 1 písm. b) a § 33
odst. 1 LZ;
b)
dodržovat časové umístění těžeb dané Smlouvou;
c)
povinen při provádění plnění šetřit stojící stromy před odřením kůry a poškozením kořenů; pokud
přes veškeré úsilí způsobí odření kůry a/nebo poškození kořenů, je povinen provést do konce
pracovní směny, ve které k poškození došlo, a při teplotách pod 0°C do předání zadávacího listu
těžebních činností, na své náklady ošetření oděrků a kořenů, přičemž je povinen zajistit nátěr
poškozených míst vhodnými prostředky s fungicidními účinky;
d)
oznámit objednateli ukončení činností na daném pracovišti do konce týdne následujícího po jejich
ukončení, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení a provést bez zbytečného odkladu po
ukončení činnosti, na své náklady úpravu přibližovacích linek, svážnic, odvozních cest,
turistických a ostatních značených stezek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
e)
provést na své náklady úklid zbytků po provedeném plnění nacházejících se mimo plochy
těžebního zásahu (např. úklid zbytků z přibližovacích a vyklizovacích cest, vodotečí, svodnic a
příkopů, atd.), a to nejpozději do 5 dnů po ukončení plnění,
f)
nepřibližovat dříví po odvozních cestách pokud nebude stanoveno jinak,
g)
po vjezdu nebo výjezdu z lesa neprodleně uzamknout závoru.

4.

Zhotovitel písemně potvrdí převzetí klíče a listiny uvedené v čl. IV. odst. 1. Smlouvy a zavazuje se klíče
a listiny vrátit objednateli neprodleně po ukončení doby trvání Smlouvy.

5.

Zhotovitel je povinen použít pro výkon plnění na lesních pozemcích (i) porostní mapy, (ii) soupis porostů
a (iii) mapu lesních dopravních cest s vyznačením lesní sítě objednatele, s klasifikací cest. Uvedenými
mapovými podklady, jež jsou dostupné na webových stránkách objednatele: http://mapserverslp.mendelu.cz/map.phtml?config=slp a soupisem porostů se zhotovitel musí při výkonu plnění řídit.

6.

Zhotovitel je oprávněn za účelem řádného provádění požadovaného plnění dle Smlouvy bezplatně
používat k dopravě lesní dopravní síť objednatele.

7.

Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele okamžitě omezí nebo zastaví plnění prováděné dle
Smlouvy nebo okamžitě ukončí neoprávněnou činnost.

8.

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat prováděné plnění zhotovitele. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel
provádí plnění v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
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9.

Zhotovitel je povinen při používání některých nástrojů (např. při mazání lišt a řetězů motorových pil a
pro náplně hydraulických soustav) používat biologicky odbouratelné oleje schválené pro provoz
mechanizačních prostředků v lesních porostech. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn
po zhotoviteli požadovat sankci dle Smlouvy. Zhotovitel je v souvislosti s kontrolou naplňování této
povinnosti umožnit objednateli, příp. jím pověřené osobě, odběr vzorků olejových náplní z nádrží strojů,
prostředků a přepravních zásob (např. kanystrů) na pracovišti.

10.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů
daných mu objednatelem k provedení plnění, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při
vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění plnění,
je zhotovitel povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele
nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění plnění podle daných pokynů. O dobu, po
kterou bylo nutno konkrétní těžební činnosti z daného plnění přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro
jejich dokončení.

11.

Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat (i) zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o
změně některých souvisejících zákonů, (ii) nařízení vlády 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na
pracovišti obdobného charakteru, (iii) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
požární ochrany a (iv) pracovní postupy a zásady bezpečné práce v kategorii 2 Těžební činnost.
Povinnosti vztahující se na „zaměstnavatele“ a „zaměstnance“ uvedené v pracovních postupech a
zásadách bezpečné práce se vztahují i na zhotovitele, resp. jeho zaměstnance s výjimkou označování
stromů k těžbě a značení vyklizovacích linek, kteréžto činnosti provádí výhradně objednatel.

12.

Zhotovitel je povinen si při výkonu těžebních činností počínat tak, aby nevznikaly nepřiměřeně vysoké
škody na lesním porostu a půdě.

13.

Zhotovitel se výslovně zavazuje, že služby, které budou dodány objednateli, budou získány
a dodány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, resp. EU, nebude
docházet ke kontroverzím a vše bude řádně evidováno. Zhotovitel je seznámen se
směrnicí IKEA IWAY v aktuální verzi včetně pasáže týkající se dětské práce
(https://www.ikea.com/ms/cs_CZ/pdf/sustainability_report/CZ_IWAY%20Standard_august_2016.pdf ).
Zhotovitel respektuje právo na kontrolu těchto skutečností pracovníkem firmy IKEA, případně
pověřenou firmou.

14.

Zhotovitel má povinnost objednateli na požádání předložit potvrzení o nákupu používaných chemických
přípravků a vhodných maziv (ekologické oleje apod.) a současně prokázat ekologickou likvidaci
nebezpečných obalů.
V. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1.

Smluvní strany jsou povinny v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám.

2.

Zhotovitel je povinen veškerá plnění upravená Smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil
životní prostředí, majetek ve vlastnictví nebo ve správě objednatele, ani jiných právnických nebo
fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob.

3.

Zhotovitel je povinen realizovat plnění tak, aby jeho provedením nezapříčinil ohrožení platnosti
osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC a FSC případně dalších certifikátů
získaných objednatelem.

4.

Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním plnění.
Zhotovitel odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které
zhotovitel využije pro plnění povinností ze Smlouvy nebo k jiným činnostem, včetně škod takto
způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění. Zhotovitel nese
odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti
upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.

5.

Zhotovitel dále odpovídá, a to i v případě, že tyto činnosti bude zhotovitel provádět prostřednictvím
třetích osob, zejména za:
a)
škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin, kulturních památkách,
zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku ve vlastnictví nebo ve správě
objednatele, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či
postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií,
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b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č.
326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., ochraně včel,
zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu
rostlin;
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8,
§ 33 odst. 1, § 33 odst. 5, a § 34 odst. 1 a 2 LZ;
újmu vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení norem citovaných ve Smlouvě nebo
skladováním neodzrněného či neasanovaného jehličnatého dříví mimo určené skládky dříví,
včetně tím vzniklých nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních porostů;
újmu vzniklou ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC a FSC
případně dalších certifikátů získaných objednatelem, bezprostředně zaviněnou činností
zhotovitele v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany zdraví a
bezpečnosti práce;
škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení požární ochrany;
škody způsobené tím, že v důsledku prodlení zhotovitele musely být některé činnosti provedeny
jinou osobou;
škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně závaznými
právními předpisy.
VI. SMLUVNÍ SANKCE A SMLUVNÍ ÚROK Z PRODLENÍ

1.

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli v souvislosti s prováděním plnění zaplacení smluvní
pokuty:
a)
pokud dojde k vytěžení nevyznačeného stromu nebo jeho poškozením formou odloupnutí nebo
odření kůry kmene nebo kořenového náběhu stromu hlavního porostu v plošném rozsahu
v součtu větším než 4 dm2 či jeho vyvrácením nebo zlomením, a to ve výši 1.000,- Kč za každý
vytěžený/poškozený strom a v případě, kdy dojde k poškození stromu hlavního porostu formou
odloupnutí nebo odření kůry kmene nebo kořenového náběhu v plošném rozsahu v součtu
menším než 4 dm2 v počtu 1 až 5 stromů ve výši 50,- Kč za každý poškozený strom, v počtu 6 až
9 stromů ve výši 300,- Kč za každý poškozený strom a při počtu takto poškozených stromů
vyšším než 9 ve výši 500,- Kč za každý poškozený strom, v případě poškození označeného
cílového stromu v jakémkoliv rozsahu ve výši 1000 Kč za každý poškozený strom;
b)
pokud dojde k odření a neošetření stromu podle čl. IV., odst. 3., písm. c) Smlouvy, a to ve výši
300,- Kč za každý odřený a neošetřený strom;
c)
pokud bude způsobená technologická trhlina na čele nebo čepu výřezu, a to ve výši 500,- Kč za
každou technologickou trhlinu;
d)
za nepoužití biologicky odbouratelných olejů nebo odmítnutí odběru vzorku olejové náplně ke
kontrole, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ zjištění použití jiného než biologicky
odbouratelného oleje nebo odmítnutí odběru vzorku;
e)
za neodřezané kořenové náběhy nebo za neodřezaný nedořez, a to ve výši 50,- Kč za každý
neodřezaný kořenový náběh či nedořez;
f)
pokud se ocitne v prodlení s prováděním jednotlivých těžebních činností dílčího plnění podle dílčí
smlouvy, a to ve výši 0,15 % z finančního objemu nesplněné části závazku stanoveného
v dotčeném Zadávacím listu za každý i započatý den prodlení;
g)
za neprodlené neuzamčení závory po vjezdu nebo výjezdu z lesa ve výši 1.000,- Kč za každý
případ,
h)
za použití jiné než zadávacím listem těžebních činností stanovené technologie ve výši 50 %
z ceny dílčího plnění stanoveného dotčeným zadávacím listem těžebních činností s výjimkou
technologie „Těžba a soustřeďování dříví na OM v traktorových terénech“.
i)
za nevrácení klíče od závor neprodleně po ukončení Smlouvy na úhradu vzniklých nákladů za
znovu zhotovení čí výměnu zámků, minimálně však 1.000,- Kč za kus.
j)
pokud se zhotovitel ocitne v prodlení mezi těžbou a přiblížením dříví na odvozní místo v době od
1. 4. do 30. 9. a tím dojde k ohrožení kvality dříví a ochrany lesa. V této době se připouští
maximální setrvání hmoty na lokalitě pařez nebo vývozní místo po dobu 14-ti dnů. Při nesplnění
bude stanovena sankce za každý 1m3 nepřiblíženého dříví a den prodlení ve výši 10 Kč.
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2.

Ujednáním o smluvní pokutě, ani zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit závazek
zajištěný smluvní pokutou či nárok na náhradu škody, nárok na úrok z prodlení, ani nárok na vydání
bezdůvodného obohacení.

3.

Výše úroků z prodlení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1.

Odpovědnost za vady plnění dle Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ, pokud není ve Smlouvě,
resp. dílčí smlouvě specifikováno jinak.

2.

V případě odstranitelných vad objednatel přednostně uplatní právo na bezplatné odstranění vady.
Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, má objednatel právo na přiměřenou slevu z
ceny nebo na odstranění vady vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady zhotovitele; tím
nejsou dotčena práva, která přísluší objednateli ze zákona. zhotovitel se zavazuje takto vyúčtované
náklady objednateli uhradit. Volba nároků z vadného plnění náleží objednateli.
VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do 31. 10. 2019. Smlouva je
účinná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění (dále jen „zákon o registru
smluv“).

2.

Smlouva zaniká:
a)
uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b)
dohodou zhotovitele uzavřenou v písemné formě;
c)
odstoupením od Smlouvy; a
d)
zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce.

3.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených
obecně závaznými právními předpisy nebo z důvodů uvedených ve Smlouvě. Oznámení o odstoupení
musí mít písemnou formu a obsahovat důvody odstoupení.

4.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu jednostranně ukončit, pokud:
a)
dojde vlivem biotických či abiotických činitelů ke změně stavu lesa a z ní vyplývajících
hospodářských potřeb a povinností o více než 20 % od smluveného objemu plnění ve Smlouvě;
b)
bude zhotovitel svojí vinou v prodlení s prováděným plněním podle Smlouvy o více než
10 % z celkového finančního objemu stanoveného ve Smlouvě; to neplatí v případě prokázání
prodlevy výlučně z důvodu nepříznivých klimatických podmínek;
c)
zhotovitel na žádost objednatele v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví prováděné
plnění dle Smlouvy.

5.

Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně
splněných Smluv.
IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Právní vztahy založené Smlouvou a dílčími smlouvami uzavřenými na jejím základě se řídí OZ a
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud by se některý z právních vztahů neřídil
OZ přímo ze zákona, platí, že se smluvní strany o tom dohodly. Smluvní strany vylučují aplikaci
ustanovení § 557 OZ na Smlouvu, jakož i při komunikaci vzniklé v souvislosti s prováděním plnění.

2.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a
udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany
dále prohlašují, že pokud by skutečnosti uvedené v některé z dílčích smluv byly obchodním tajemstvím,
uvedou tuto skutečnost do Smlouvy.

3.

Zhotovitel prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy přijatými v souvislosti s
přistoupením objednatele k certifikacím, jež jsou umístěny na webových stránkách objednatele
(www.slpkrtiny.cz), a zavazuje se provádět plnění způsobem neporušujícím povinnosti vyplývající z
aktuálního znění příslušných předpisů.

4.

Členění Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění
orientace a nemá vliv na význam nebo výklad Smlouvy. Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují
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i množné číslo a naopak. Všechny odkazy ve Smlouvě na zákony a pravidla či uzance budou vykládány
jako odkazy na dokumenty v platném a účinném znění.
5.

Smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných všemi
smluvními stranami.

6.

Objednatel i zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu
se zákonem o registru smluv také v registru smluv. Vložení do registru smluv zajistí objednatel.

7.

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jedno
vyhotovení.

8.

Smlouva v okamžiku jejího uzavření obsahuje tyto přílohy, jež tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. 1 – Projekt těžby a soustřeďování dříví
Příloha č. 2 – Nabídkový list
Příloha č. 3 – Rozpis výroby sortimentů
Příloha č. 4 – Technické podmínky výroby a soustřeďování surového dříví dle sortimentů

Ve Křtinách dne 03. 09. 2019

V Češkovicích dne 03. 09. 2019

_______________________________
Mendelova univerzita v Brně
na základě plné moci
Ing. Pavel Čacký
zástupce ředitele ŠLP

_____________________________
Jiří Crhák
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