Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180238
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

●
IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

1/10

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180238
TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“),
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Linda Stuchlíková, ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny
IČO:
00164801
datová schránka:
9gsaax4
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání:
Ing. Pavel Chotěbor, vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
IFER – Ústavem pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.
sídlo:
Čs. Armády 655, 254 01 Jílové u Prahy
jednající:
Ing. Martin Černý, CSc., jednatel
IČO:
00883921
DIČ:
CZ00883921
datová schránka:
sjb4qvv
bankovní spojení:
ČSOB, Praha
číslo účtu:
3459810/0300
zástupce pro věcná jednání:
RNDr. Jana Beranová, výkonná ředitelka společnosti
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 248734
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1

Předmětem této Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající
v definování požadavků na ekologicky vhodné lesní hospodaření ve smyslu ust. § 2 odst. 2 písm.
f) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), zajišťující
obnovu a zachování ekologicko-stabilizační funkce lesů jako významného krajinného prvku
(§ 3 odst. 1 písm. b) ZOPK). Za tím účelem Zhotovitel vytvoří systém rámcového plánování
umožňující začlenit do zpracování LHP (lesní hospodářské plány) (LHO – lesní hospodářské
osnovy) hospodářská doporučení vytvářející předpoklady pro šetrné – přírodě blízké hospodaření
v lesích jako významných krajinných prvcích – prioritně pro cenné lesní biotopy zahrnuté v katalogu
biotopů ČR a pro lesy s přírodě blízkou druhovou skladbou nebo porostní výstavbou. Dílo bude
provedeno v podobě využitelné jako podklad pro vydávání účinných závazných stanovisek podle
§ 4 odst. 3 ZOPK nezbytných ke schválení LHP a LHO (dále jen „podklad“). Podklad bude
navazovat na studii s názvem „Definování požadavků na zajištění ekologicko-stabilizační funkce
lesních ekosystémů/významného krajinného prvku les pro potřeby závazného stanoviska
vydávaného podle § 4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
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ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských osnov“
(zpracované – IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o., 2017, zadavatel AOPK
ČR, č. smlouvy PPKB-8/09/17). Výsledkem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude dokument
– závěrečná zpráva projektu, jak je uvedeno v Příloze č. 1 této Smlouvy (podrobná specifikace Díla),
jejíž součástí budou dokumenty označené jako „Výstupy projektu (dále jen „Dílo“). Dílo bude
provedeno dle požadavků Objednatele a za podmínek stanovených dále v této Smlouvě a to řádně,
bez vad a nedodělků.
1.2

Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 3. této Smlouvy a toto Dílo
od Zhotovitele převzít.

2.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1

Zhotovitel je povinen realizovat Dílo nejpozději do 30. 09. 2019. Zhotovitel se zavazuje zahájit
realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.2

Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouvě, není-li mezi Smluvními stranami
ujednáno jinak. Zhotovitel není oprávněn měnit místo plnění bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1. odst. 0 této Smlouvy činí 195 000,- Kč bez daně z přidané
hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou
21 %, tedy 40 950,- Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 235 950,- Kč. (dále jen „Cena“).

V případě, že v době, kdy bude předmět Smlouvy plněn, popř. dokončen a sazba DPH bude
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena
nebo snížena, je povinností Zhotovitele účtovat k Ceně DPH podle aktuálního znění
příslušného právního předpisu.
3.2

Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu této Smlouvy jako cena konečná, pevná
a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy zejména
veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění předmětu
této Smlouvy.

3.3

Cena bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, v české měně,
na základě jediného účetního a daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) po řádném splnění
předmětu této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 7 dnů po převzetí a akceptaci
Díla Objednatelem v souladu s čl. 4. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury je řádné
předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktury proto musí být soupis skutečně
provedených služeb, prací apod., resp. předávací protokol dle čl. 4. této Smlouvy.

3.4

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, identifikační údaje
Smluvních stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude označen a evidenčním
číslem Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv Objednatele: 180238 (viz také záhlaví této
Smlouvy).

3.5

Faktura bude zaslána ve dvou vyhotoveních na adresu Objednatele ve tvaru:
Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 1442/65,
100 10 Praha 10.
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3.6

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti přerušuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

3.7

Splatnost faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit
Cenu je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.
Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této
měně.

4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1

Dílo je provedeno, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno Objednateli v místě sídla
Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat
alespoň: označení předmětu plnění (Dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele,
číslo Smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv a datum jejího uzavření, prohlášení
Objednatele, že Dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis skutečně provedených prací a činností, datum
a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. Budou-li při předání Díla
zjištěny vady a nedodělky, Objednatel Dílo nepřevezme a součástí předávacího protokolu bude
soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením lhůty a způsobu jejich odstranění. Po odstranění vad
a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, vyzve Zhotovitel Objednatele k opětovnému
převzetí Díla. V takovém případě bude sepsán nový předávací protokol (analogicky dle předchozích
vět tohoto článku), popř. dodatek k původnímu předávacímu protokolu.

4.2

Povinností Zhotovitele je dodat Dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků. Povinnost
Zhotovitele je splněna předáním bezvadného Díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.

4.3

Dílo bude předáno kontaktní osobě Objednatele (resp. zástupci pro věcná jednání) v písemné podobě
ve 3 vyhotoveních a dále 1x v elektronické podobě.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1

Způsob plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem,
na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen
zpracovat Dílo v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je výlučným vlastníkem Díla
a je oprávněn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu svých resortních organizací.

5.2

Překážky na straně Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

5.3

Odpovědnost za škodu. Zhotovitel po celou dobu trvání této Smlouvy odpovídá v plné výši
za škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo
porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných
právních předpisů.

5.4

Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku
zavazuje, že Dílo neposkytne k užití žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po předání Díla veškerá data poskytnutá mu Objednatelem
v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, příp. na pokyn Objednatele zničit.

5.5

Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy
pokyny Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku
upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel
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na odůvodněné vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla,
a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
5.6

Ochrana práv třetích osob. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje respektovat veškeré
obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé
soutěže a že při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetích osob.

5.7

Součinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat,
poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy.
Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost veškerá data, která si při zpracování Díla přeje
zohlednit. Zhotovitel se zavazuje tato data poskytnutá Objednatelem dle předchozí věty
při zpracování Díla zohlednit. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti
při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, pokud se tento právní předpis na tento smluvní vztah použije.
Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů souvisejících
s realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tyto povinnosti
trvají i po ukončení této Smlouvy.

5.8

Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním
této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky
Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy, a to po dobu jednoho roku.

5.9

Kontrola plnění. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění
dle této Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

5.10

Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli
na třetí osoby.

6.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění
a že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybnému plnění
této Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
třeba k řádnému plnění předmětu této Smlouvy.

6.2

Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle svých odborných znalostí, zkušeností, praxe,
při jeho zhotovování bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto Smlouvou, jejími
přílohami a dle pokynů a požadavků Objednatele.

6.3

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty
a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění předmětu této Smlouvy uplatnit nároky na úpravu
smluvních podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

6.4

Smluvní strany prohlašují, že předmět této Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6.5

Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno
insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí,
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či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo
být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo
vůči němu zahájeno.
7.

PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 6 měsíců,
a to počínaje dnem převzetí Díla Objednatelem.

7.2

Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

7.3

Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady
opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno zejména:
a)

prodlení Zhotovitele s provedením Díla o více než 30 dní, pokud nedojde v souladu
s čl. 9. odst. 9.4 této Smlouvy k prodloužení lhůty plnění na základě dodatku
k této Smlouvě;

b)

jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým.

7.4

Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit řešení a doplnit řešení Díla.
Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit
je do 30 dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

7.5

Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel
je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy. Jestliže Zhotovitel tyto povinnosti vyplývající z této Smlouvy poruší
a nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, jedná
se o podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od této Smlouvy
okamžitě odstoupit.

7.6

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že Zhotovitel:
a)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo

b)

zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod
volné a otevřené soutěže.

7.7

Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek
založený touto Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení
oznámení o odstoupení od této Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva
na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty
a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné
platí i pro předčasné ukončení této Smlouvy jiným způsobem.

7.8

V případě prodlení s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení
z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

7.9

V případě prodlení Zhotovitele s provedením a předáním Díla v dohodnutém termínu či v případě
prodlení s plněním termínu dle odst. 7.4 tohoto článku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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7.10

V případě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z čl. 5. a 6. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý takový případ porušení
povinnosti.

7.11

Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele
nahradit újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní
pokutu.

8.

TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 09. 2019.

8.2

Před uplynutím doby dle odst. 8.1 tohoto článku lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné
písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele
či Zhotovitele dle odst. 8.3 tohoto článku nebo odstoupením od této Smlouvy dle článku 7. odst.
7.3, 7.5 a 7.6 této Smlouvy, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.3

Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu.
Výpověď této Smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé Smluvní straně, přičemž
výpovědní doba v délce 21 pracovních dnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné
výpovědi druhé Smluvní straně.

8.4

V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany
povinny provést vypořádání vzájemných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Práva
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským
zákoníkem a předpisy souvisejícími.

9.2

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti
s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory
nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné obecné soudy
České republiky.

9.3

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a plného znění Smlouvy
včetně Ceny a příslušných metadat v souladu s příslušnými právními předpisy, které se na uveřejnění
Smlouvy vztahují, tj. zejména v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(viz odst. 9.7 této Smlouvy).

9.4

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě,
nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé
Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného
poštovního styku na adresu uvedenou výše v této Smlouvě, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními
stranami dohodnuto jinak.

9.5

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení
nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze

7/10

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 180238
oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit
neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
9.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

9.7

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) za podmínek stanovených
zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění Smlouvy v ISRS provede Objednatel.

9.8

Tato Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení
si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

9.9

Nedílnou součástí této Smlouvy je její Příloha č. 1: Specifikace předmětu Díla.

9.10

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

OBJEDNATEL
V Praze, dne 07. 12. 2018

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Linda Stuchlíková
ředitelka odboru obecné ochrany přírody
a krajiny

ZHOTOVITEL
V Praze, dne 10. 12. 2018

IFER – Ústav pro výzkum lesních
ekosystémů, s.r.o.
Ing. Martin Černý, CSc.
jednatel
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Příloha č. 1: Specifikace předmětu Díla

Cíle projektu
Obecná ochrana lesů jako významného krajinného prvku (VKP) skýtá možnosti, jak pozitivně ovlivnit jejich
další vývoj. Tyto možnosti nejsou dosud plně využívány. Přestože stav lesů zaznamenává dílčí pozitivní
změny, nelze celkový vývoj stavu lesů považovat za uspokojivý. Péče o zachování ekologicko-stabilizační
funkce lesů nabývá na závažnosti zejména v souvislosti s probíhající změnou klimatu.
Současný systém má několik slabých míst. Patří k nim např. absence vhodných porostních typů a na jejich
základě vytvořených hospodářských souborů pro cenné lesní biotopy, jejichž ochrana by měla patřit
k prioritám obecné ochrany lesů jako významného krajinného prvku. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 83/1996
Sb. uvádí pro cílová hospodářství výčet porostních typů, které v návaznosti na cílové hospodářství rámcově
definují hospodářské soubory. Mezi uváděnými porostními typy výrazně převládají „jednodřevinné“ porostní
typy (např. smrkové, borové, bukové dubové, olšové, nebo souhrnně listnaté, dále pak diferencované např.
podle produkční kvality, poškození imisemi apod.).
Pro níže uvedené smíšené porosty nejsou uvedeny porostní typy pro cílová hospodářství:
21 Hospodářství exponovaných stanovišť nižších poloh
23 Hospodářství kyselých stanovišť nižších poloh
25 Hospodářství živných stanovišť nižších poloh
27 Hospodářství oglejených chudých stanovišť nižších a středních poloh
31 Hospodářství vysychavých a sušších acerózních a bazických stanovišť středních poloh
35 Hospodářství živných bazických stanovišť středních poloh
41 Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh
43 Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh
45 Hospodářství živných stanovišť středních poloh
53 Hospodářství kyselých stanovišť vyšších poloh
55 Hospodářství živných stanovišť vyšších poloh
57 Hospodářství oglejených stanovišť vyšších poloh
71 Hospodářství exponovaných stanovišť horských poloh
Důsledkem toho je, že kolem 80 % rozlohy lesa je při tvorbě LHP (LHO) podle převládající dřeviny
zařazováno bez ohledu na charakter smíšení do hospodářských souborů, jejichž hospodářská doporučení jsou
orientována na majoritní dřevinu. Realizace takto formulovaných hospodářských doporučení může vést
k degradaci cenných přírodě blízkých lesů a ohrozit či oslabit jejich ekologicko-stabilizační funkce. Pokud
by požadavky na závazná stanoviska orgánů ochrany přírody (OOP) ke schválení lesních hospodářských
plánů a osnov vycházela čistě formálně z takto definovaných HS (příloha č. 3 k vyhl. č. 83/1996 Sb.),
nereflektovala by skutečné potřeby lesních porostů s přírodě blízkou dřevinnou skladbou.
Cílem navrhovaného projektu je definovat pro potřeby vydávání závazného stanoviska OOP ke schválení
lesních hospodářských plánů (LHP) a lesních hospodářských osnov (LHO) podle § 4 odst. 3 ZOPK
požadavky na ekologicky vhodné lesní hospodaření zajišťující obnovu a zachování ekologicko-stabilizační
funkce lesů jako významného krajinného prvku. Pro to je nezbytné vytvořit systém rámcového plánování
umožňující začlenit do zpracování LHP (LHO) hospodářská doporučení vytvářející předpoklady pro šetrné
– přírodě blízké hospodaření v lesích jako významných krajinných prvcích – prioritně pro cenné lesní
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biotopy zahrnuté v katalogu biotopů ČR a pro lesy s přírodě blízkou druhovou skladbou nebo porostní
výstavbou. Tento systém bude podkladem pro vydávání účinných závazných stanovisek podle § 4 odst.
3 zákona č. 114/1992 Sb. ke schválení LHP a LHO.

Etapy řešení projektu
1.

Vytvoření porostních typů reflektujících cenné lesní biotopy (formační skupina „L“)1 podle Katalogu
biotopů ČR pro platné cílové hospodářské soubory (příloha č. 3 k vyhl. č. 83/1996 Sb.) a provázání
systému mapování biotopů s lesnickou typologií užívanou při tvorbě LHP, což jsou výchozí
podklady pro tvorbu hospodářských souborů pro cenné lesní biotopy. To obnáší analýzu výchozích
podkladů – zejména struktury a druhového složení lesních biotopů a jejich ekologie, zvážení potřeby
diferenciace na úrovni přírodních lesních oblastí (se zřetelem na podjednotky uvedené v katalogu
a specifika přírodních lesních oblastí) a nadefinování základních porostních typů pro lesní přírodní
biotopy uvedené v Katalogu biotopů ČR.

2.

Tvorba hospodářských souborů jako rámců pro hospodářská doporučení. Součástí této etapy bude
analýza vymezení lesních biotopů ve vztahu k platné lesnické typologii (vazba lesních biotopů
(L) podle Katalogu na soubory lesních typů event. lesní typy (podle vyhl. č. 83/96 Sb., příloha
2, 3 a 4). Výsledkem bude nadefinování cílových hospodářství, do nichž mohou být zařazeny lesní
přírodní biotopy podle Katalogu a v návaznosti na porostní typy (viz výše ad 1) vymezení
hospodářských souborů jako diferenciačních rámců pro hospodářská doporučení.

3.

Stanovení obecných zásad lesnického hospodaření pro lesní biotopy2 jako významné krajinné prvky

Výstupy projektu
Výstupy projektu budu součástí textové závěrečné zprávy projektu, která bude obsahovat:
Tabelární přehled porostních typů a hospodářských souborů pro lesní biotopy formační skupiny
„L“ vymezené v Katalogu biotopů České republiky
Obecné zásady lesnického hospodaření pro lesní biotopy jako významné krajinné prvky
Diferencované zásady péče o ostatní lesy jako VKP (formační skupina „X“)

) Vedle lesních biotopů relativně málo narušených lidskou činnosti (a proto cenných) řazených v Katalogu
do formační skupiny „L“, jsou zbývající lesy významně formované lidskou činností řazeny do formační
skupiny X9, X10 a X12. Vzhledem k tomu, že všechny lesy jsou podle zákona o ochraně přírody a krajiny
významnými krajinnými prvky (§ 3 odst. 1 písm. b), jsou jimi i lesy zařazené v Katalogu do formační
skupiny X. Dostatečný prostor pro jejich usměrnění k přírodě blízkému stavu však obvykle skýtají
standardně koncipované rámcové směrnice hospodaření.
2
) Obecné zásady lesnického hospodaření budou zpracovány jak pro cenné lesní biotopy (katalogová
formační skupina „L“, tak pro lesní biotopy antropicky významně pozměněné.
1
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