
SMLOUVA O DÍLO 2016 
                                                                           

UZAVŘENÁ MEZI: 

 

Objednavatelem :  Technické služby Litovel, Cholinská Ulice, 784 01 Litovel 

                                Příspěvková organizace  

                                Cholinská Ulice, 784 01 Litovel 

Zastoupené:             Ing. Zmundem Karlem -  ředitelem 

Osobo pověřená k jednání: Ing. Zmund Karel – ředitel TS – na základě plné moci. 

IČO:                          712 40 233 

DIČ:               CZ71240233 

      A 

 

Dodavatelem          : Loštická lesní s.r.o. 

Adresa                     :         nám. Míru 66, Loštice 

zastoupené      : Till Bohumil – jednatel 

Osoba pověřená k jednání: Ing .Nevěčný Josef 

oprávnění ze dne     : 4.5.2004 

oprávnění vystavil   :    KS Ostrava, oddíl…C vložka 40054 

bank. spojení           : 1908500309/0800 

IČO      : 268 31 783 

DIČ      : CZ26831783 

 

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

Předmětem plnění této smlouvy je provedení prací: Těžba dřeva, Přibližování LVS, práce UKT s navijákem. 

 

II. PLNĚNÍ 

Dodavatel se zavazuje provádět činnost dle bodu č. I v porostech: LHC Litovel a Nová Ves. 

Dle pokynů lesníka: Ing. Nevěčný Josef 

V termínu : od 1..1.2016 do 31.12.2016 – na vyzvání dle potřeb TS Litovel a možnosti dodavatele. 

 

III. CENA ZA PROVEDENOU PRÁCI 

Cena se sjednává dohodou dle zákona č. 526/91 Sb. ve výši: dle sazebního ceníku, v případě použití UKT v přibližování, 

kde nelze určit normu nebo ost. pracech 600,-Kč/MTH.. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

IV. POVINNOSTI OBJEDNAVATELE 

Objednavatel se zavazuje umožnit provedení smluvených prací, prostřednictvím pověřené osoby předat dodavateli 

konkrétní pracoviště. Objednavatel seznámí dodavatele s platnou výrobní směrnicí. 

 Objednavatel vystaví před započetím prací zadávací list.  

Po provedení práce ve smluvené době a při dodržení kvality je objednavatel povinen převzít práci po jejím dokončení do 5 

dnů.            

V. POVINNOSTI DODAVATELE 

 Dodavatel se zavazuje: 

1) Provést práce uvedené v této smlouvě za podmínek: 

    - dodržovat opatření v pásmech hygienické ochrany v dané lokalitě 

    - nepoškodit lesní porosty a lesní půdní fond 

2) Bezplatně odstranit nedodělky a vady, popřípadě uhradit vzniklou škodu podle platných ceníků. 

3) Předat potřebné doklady pro účtování objednavateli v dohodnutých termínech. 

4) Za bezpečnost na pracovišti odpovídá dodavatel (BOZP, PO, EKOLOGOIE). 

 

VI. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, 

POŽÁRNÍ OCHRANA, EKOLOGIE 

1) Dodavatel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární,     

hygienické a ekologické předpisy na pracovištích zadavatele.  

2) Dodavatel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro práci s motorovou pilou a 

dalšími stroji např.SLKT, nákl. automobil apod.  

3) Dodavatel prohlašuje, že použité ruční motorové pily a další stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým a 

bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku, vibrací a limitů nejvýše 

přípustných množství emisních škodlivin ve výfukových plynech. Dodavatel přijímá závazek důsledného používání 

ekologických olejů. 

4) Dodavatel si zajistí způsobilou a náležitě poučenou osobu, která bude vykonávat stálý dozor na předaném pracovišti při 

osamocené práci dodavatele. Tato je povinna a oprávněna vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce všem osobám, 

kterých se nebezpečí vzniklé v průběhu práce dodavatele 

týká. Ať již jeho samotného nebo dalších osob. 



5) Dodavatel upozorní zadavatele na všechny problémy bezpečnostně technické povahy, které vznikly v průběhu jím 

prováděných prací, jež by mohly negativně ovlivnit činnosti zadavatele. Za účelem koordinace jmenuje zadavatel pana  

Ing. Josefa Nevěčného, který je povinen prověřit veškeré činnosti dodavatele. 

6) Dodavatel bude při své činnosti respektovat ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí. 

V případě nejasnosti o jejich uložení si vyžádá upřesnění od určeného zaměstnavatele zadavatele. 

7) Dodavatel zajistí plnění výše uvedených závazků i vůči dalším osobám, které s ním budou pracovat na práci v lese. 

8) Určený zaměstnanec zadavatele seznámí dodavatele s riziky a místy ohrožení v lese. Dodavatele seznámí s těmito 

skutečnostmi další osoby, které s ním budou pracovní činnost provádět. 

9) Dodavatel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou pracovní činnost v lese provádět, osobními ochrannými 

pracovními prostředky podle rizik, kterými budou vystaveni při prováděné činnosti. 

10) Dodavatel pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu 

nebo poruchu technických zařízení, případně náznaky takového nebezpeční, je povinen ihned přerušit práci, upozornit 

ihned určeného zaměstnance zadavatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 

ohroženy. O přerušení práce a důvodech, jež k tomu vedly, musí být sepsán zápis. 

11) Dodavatel může na pracovišti v místě určeném zadavatelem ukládat hořlavé kapaliny, tj. pohonné hmoty a oleje, pouze 

v množství potřebném pro dvě směny, a to za podmínek určených zadavatelem. V místě přečerpání hořlavých kapalin 

nesmí být používán otevřený oheň, ani se zde nesmí kouřit. 

12) Dodavatel lesních prací musí přečerpávat a dolévat pohonné hmoty a oleje takovým způsobem, aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy a průniku kapalin do podzemních vrstev. O případu úniku zejména oleje a nafty bude neprodleně 

informovat zadavatele. 

13) Zadavatel zajistí vyvěšení výstražných tabulek a vymezení předaného pracoviště pro lesní práce dodavateli na dobře 

viditelných místech všech přístupových cest vedoucích do prostoru lesních pracích a předá vymezené pracoviště 

protokolárně dodavateli. 

14) Dodavatel provede před zahájením práce kontrolu předaného pracoviště a oznámí pověřenému zaměstnanci 

objednavatele zahájení prací. 

15) Dodavatel je povinen neprodleně hlásit vzniklé pracovní úrazy (pověřenému pracovníku zadavatekle). 

Odpovědný pracovník střediska zadavatele sepíše se zraněným „Záznam o úrazu“ a bude dále postupovat jako u našich 

kmenových zaměstnanců (vyhl.č. 110/75 Sb.), mimo vyplácení bolestného a odškodnění z pracovního úrazu. 

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

Jsou-li při přebírání práce zjištěny závady, tato práce nebude převzata do doby odstranění závad dodavatelem. 

 

VIII. FAKTURACE ZA PROVEDENOU PRÁCI, ÚHRADA FAKTUR 

Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, fakturu za práci vystaví dodavatel do 5. kalendářního dne následujícího 

měsíce. 

Objednavatel je povinen uhradit fakturovanou částku dle doby splatnosti, která se pro tuto smlouvu stanovuje na 14 dní. 

 

IX. VÝPOVĚĎ, ZRUŠENÍ SMLOUVY 

Smlouva zaniká při zániku některé ze smluvních stran. 

Důvodem k okamžitému zrušení smlouvy ze strany odběratele je porušení této smlouvy. 

 

X. SANKCE 

V případě, že dojde ze strany dodavatele k porušení této smlouvy v bodech II a IX bude odběratelem účtováno 

penále ve výši 5 % ceny sjednaného plnění. 

 

 Smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá ze stran obdržela jeden výtisk. 

Obě strany svým podpisem potvrzují souhlas se zněním této smlouvy. 

 

V Litovli dne 5.1.2016 

 

 

       ………………………………………..                   .……………………………………….   

    za dodavatele             za objednavatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


