SMLOUVA O DÍLO
na plnění veřejné zakázky č.
„Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace (PIL) v rámci obnovy lesního hospodářského
plánu pro lesy na území NP Šumava – pro územní pracoviště Prášily a územní pracoviště České
Žleby s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů (dle metodiky provozní
inventarizace)“
uzavřená podle § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

1.

Objednatel:
organizace
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, příspěvková
1. máje 260, 385 01 Vimperk
00583171
CZ00583171
8230-281/0100, KB exp. Vimperk
Mgr. Jiřím Mánkem, ředitelem
(dále jen objednatel)

2.

Zhotovitel:

se sídlem/bytem:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném .............................................., spis. značka
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:

........................,

(dále jen zhotovitel)
(dále společně též jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět a rozsah díla
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zpracovat a vyhodnotit provozní inventarizaci
(dále jen „PIL“) v rámci obnovy lesního hospodářského plánu (dále také jen „LHP“) pro lesy na území NP
Šumava – pro ÚP Prášily a ÚP České Žleby s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů (dle
metodiky provozní inventarizace). Území NP Šumava je členěno na části spravované územními pracovišti
(dále jen “ÚP”). Každé ÚP je tvořeno nejméně jedním lesním hospodářským celkem (dále jen “LHC”) a pro
každý LHC je zpracován LHP. Nedílnou součástí LHP je provozní inventarizace, která je na zájmovém
území předmětem plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se dále zavazuje v zájmovém území ÚP Prášily a ÚP České Žleby obnovit již existující
inventarizační plochy (dále jen „IP“) a na vymezené části území (dosud nepokryté inventarizační sítí)
založit nové IP v základní (páteřní) síti 250 x 250 m a dále založit IP doplňkovou síť (125 x 125 m) pro
zajištění dostatečné přesnosti zjištění porostních zásob. Při založení základní a doplňkové sítě
inventarizačních ploch PIL bude zhotovitel akceptovat jiné inventarizační projekty např. VIL – velkoplošnou
inventarizaci lesů a projekt Biomonitoring a zahrne trvalé výzkumné plochy těchto projektů, které jsou nebo
budou na zájmovém území po dobu zpracování založeny.
3. Zhotovitel je povinen provádět terénní měření sledovaných charakteristik na IP podle předem stanovené
metodiky a ve stanoveném režimu: a) nově zakládaná IP v základní síti PIL; b) již založená IP v základní
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síti PIL – opakované šetření; c) nově zakládaná IP v síti Biomonitoring nebo VIL; d) již založená IP v síti
Biomonitoring nebo VIL; e) nově zakládaná IP v doplňkové síti PIL; f) již založená IP v doplňkové síti PIL.
Zhotovitel je povinen postupovat podle časového harmonogramu prací v rámci Etapy I. a Etapy II.
4. Zhotovitel je povinen předávat zadavateli ke kontrole naměřená data za každý kalendářní rok.
5. LHP, jejichž součástí je PIL, jsou zpracovány pro budoucí LHC ve správě objednatele s platností od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2027 pro LHC ÚP Prášily a LHC ÚP České Žleby s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2029.
6. Přehled LHC a plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa:
Plocha
Územní pracoviště
LHC
Platnost LHP
PUPFL (ha)
NPŠ LS Železná Ruda
4 396,68 2005 – 2015
ÚP Prášily
Křemelná – ÚP Prášily
3 323,61 2008 – 2015

ÚP České Žleby

Prášily – ÚP Prášily

1 932,20

2007 – 2015

Strážný – ÚP České Žleby

1 733,88

1999 - 2017

NPŠ LS České Žleby

3 655,69

2006 - 2017

LHC Stožec – ÚP České Žleby

2 154,19

2003 - 2017

Plánovaná
platnost LHP
2016 – 2027

2018 – 2029

17 196,25

Celkový součet
Předběžný plošný rozsah činí cca 17 196 ha.

7. PIL musí být vyhotovena zejména v souladu:
• se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MZe ČR č. 84/1996
Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů,
• se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
• se zákony, vyhláškami a ostatními obecně závaznými právními předpisy s předmětem díla
souvisejícími,
• s platným Plánem péče pro NP Šumava,
• s Oblastním plánem rozvoje lesů pro přírodní lesní oblast 13 – Šumava.
PIL bude zpracována v digitální i analogové formě v souladu se softwarovým vybavením zadavatele pro
správu LHP a vedení LHE.
8. PIL bude zpracována plně v souladu s Metodikou pro zpracování provozní inventarizace lesa v NP
Šumava a měření na inventarizačních plochách pro LHC ÚP Prášily a LHC ÚP České Žleby, která
navazuje na Metodiku tvorby lesního hospodářského plánu na podkladě provozní inventarizace (IFER
2004) upravenou pro specifika přírodních podmínek NP Šumava a na závěrečné zprávy řešení projektů
VaV/640/04/03 a VaV/640/04/00.
9. Součástí PIL je modul „Sortimentace“ pro provozní plánování těžebního fondu dle jednotlivých sortimentů.
10. Způsob zpracování a seznam výstupů je stanoven v Metodice PIL (Příloha 3) a Zadávacím protokolu
(Příloha 1).
11. Objednatel si vyhrazuje právo přístupu k datům v průběhu měření, provádění kontrol v průběhu měření a
popisu a schvalování jednotlivých dílčích provedených prací. První kontrola objednatele proběhne po
změření dat na prvních stech inventarizačních plochách. Zhotovitel je povinen dodat objednateli modul pro
provedení kontrolních měření s možností aktuální tvorby kontrolního protokolu. Objednatel provede
kontrolní měření na nejméně 5 % ploch a výsledek kontroly je podmiňujícím prvkem pro schválení dat.
12. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán ujednáním této smlouvy včetně jejích příloh a pokyny objednatele.
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Článek 3.
Povinnosti a kontrola objednatele
1.

Objednatel předá zhotoviteli data pro přípravu a realizaci díla nejpozději do 30 dnů od podpisu této
smlouvy o dílo. Případné další podklady, které má objednatel k dispozici, předá objednatel zhotoviteli
průběžně.

2.

Objednatel je oprávněn provádět kdykoli průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem s tím, že by
při kontrole neměl nepřiměřeně omezovat provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout
požadované analogové podklady na dobu 7 dnů, digitální primární data v nešifrované a neheslované
podobě neomezeně, a to i v rozpracované podobě v exportu do formátu dle potřeb objednatele (grafická
data ve formátu *.shp, numerická data v tabulkové podobě ve formátu *.mdb nebo *.xls).

3.

Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být zhotoviteli
oznámen nejméně 5 dnů předem.

4.

Kontrola se provádí vždy za účasti zodpovědného vedoucího projektanta zhotovitele nebo jím
zmocněného zástupce; jejich účast je povinen zhotovitel zajistit. Kontrolující i kontrolovaná strana může ke
kontrole přizvat další pracovníky objednatele a zhotovitele. Objednatel může pro kontrolu využít i třetí
subjekt. O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem obě smluvní strany. V případě, že jedna
ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

5.

Závady zjištěné při kontrole je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.
V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny v termínu nebo způsobem v zápise stanoveným, je
objednatel oprávněn pozastavit platbu faktur, a to až do doby úplného odstranění zjištěných závad.

6.

Zhotovitel při vypracování dokumentů dle této smlouvy spolupracuje s odpovědnými osobami objednatele.
Po dobu terénních prací zhotovitel předkládá výstup ke kontrole pověřenému pracovníkovi objednatele
ve formátu *.shp s polohou pozic změřených stromů a ve formátu *.shp s polohou pozic navigačních
stromů na dosud změřených IP. Tento export se zhotovitel zavazuje provézt a poskytnout nejpozději do
pěti pracovních dnů od obdržení písemné nebo elektronické žádosti od objednatele. Součástí této kontroly
je kontrola překryvu ploch s projektem Biomonitoring a projektem VIL. Pověřený pracovník objednatele
odpovídá za kontrolu realizace jednotlivých činností Etapy I. a Etapy II. díla.

7.

Do 30 kalendářních dnů od předání částí díla je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné
závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného
oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Následně bude
sepsán protokol o předání díla a zhotovitel bude oprávněn vystavit fakturu dle článku 5. této smlouvy.

Článek 4.
Povinnosti zhotovitele a časový harmonogram prací
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou a v následujících termínech takto:
Etapa I.
Činnost č.

1.1.

1.2.

Popis činnosti
V rámci Etapy I. v roce 2014 realizované v zájmovém území ÚP Prášily
na území LHC LS Železná Ruda (Příloha 1. Zadávací protokol; Příloha 6
až 8 – přehledové mapy LHC a inventarizační plochy na ÚP Prášily)
založit nové IP v základní (páteřní) síti 250 x 250 m nebo vyhledat
středy biomonitoračních ploch a ploch VIL a provést měření
sledovaných charakteristik na těchto IP dle stanovené metodiky
(Příloha 3)
V rámci Etapy I. v roce 2015 realizované na vybraných IP
v zájmovém území ÚP Prášily na území LHC Křemelná – ÚP Prášily
a LHC Prášily – ÚP Prášily (Příloha 1. Zadávací protokol; Příloha 7 a 8
–inventarizační plochy na ÚP Prášily) obnovit již existující
inventarizační plochy a provést opakované měření sledovaných
charakteristik dle stanovené metodiky (Příloha 3)
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Termín plnění
nejpozději do
1. 6. 2015

nejpozději do
31. 8. 2015

1.3.

1.4.

1.5.

Etapa II.
Činnost č.
1.6.

1.7.

1.8.

Po dokončení terénního šetření v páteřní síti v roce 2015 v rámci
Etapy I. realizované na změřených IP v zájmovém území ÚP Prášily
provést sehrání všech šetřených dat, a to jednak dat změřených na
nových IP i opakovaně měřených IP a rovněž dat z biomonitoračních
ploch a dalších dat (které dodá objednatel zhotoviteli ve formátu *.mdb)

nejpozději do
30. 9. 2015

Provést stratifikaci naměřených dat na reálně vymapované typy
vývoje lesa (dále jen „TVL“) dle stanovené metodiky (Příloha 3).
Vymapované TVL v podobě grafické vrstvy ve formátu *.shp předá
objednatel zhotoviteli
Na základě výsledku stratifikace zhotovitel doplní páteřní síť o plochy
tzv. „sítě zahušťovací“ s krokem 125 m, kde provede stejné měření
jako na plochách v rámci páteřní sítě tak, aby bylo dosaženo požadované
přesnosti nejen na úrovni nového celku (LHC ÚP Prášily), ale i na úrovni
jednotlivých typů vývoje lesa. Přesnost je dána stanovenou metodikou do
5% za lesní hospodářský celek. Práce provede zhotovitel a předá data
objednateli
Předběžné výstupy a výsledky v rámci Etapy I. v zájmovém území ÚP
Prášily budou předány pověřenému zástupci Objednatele ve dvou
částech - předběžné výstupy v nešifrované a neheslované podobě
otevřené databáze primárních údajů (ve formátu *.mdb) na úrovni
jednotlivých inventarizačních ploch a dále předběžné výsledky
v podobě zprávy, která bude obsahovat zjištěné údaje o stavu lesa,
odvození modelu přírůstu a taxační veličiny pro jednotlivé typy vývoje
lesa (TVL), typy porostů a zonace NP. Zpráva bude předána v tištěné i
digitální podobě (ve formátu Open Office nebo Microsoft Word ve verzi
2000 až 2010 a ve formátu *.pdf) a bude obsahovat rovněž předem
stanovenou metodiku šetření a tabelárně zpracované výsledky
inventarizace. Termín předání pracovní verze k odsouhlasení:
Finální výstupy po zapracování připomínek objednatele v rozsahu a
formátu uvedeném v bodě 1.4 (podle zadávacího protokolu) a
sortimentaci odevzdá zhotovitel objednateli:

nejpozději do
30. 9. 2015

Popis činnosti
V rámci Etapy II. v roce 2016 realizované v zájmovém území ÚP České
Žleby na území LHC Strážný – ÚP České Žleby a LHC Stožec – ÚP
České Žleby (Příloha 1. Zadávací protokol; Příloha 6 a 9 a 10 –
přehledové mapy LHC a inventarizační plochy na ÚP České Žleby)
založit nové IP v základní (páteřní) síti 250 x 250 m nebo vyhledat
středy biomonitoračních ploch a ploch VIL a provést měření
sledovaných charakteristik na IP dle stanovené metodiky (Příloha 3)
V rámci Etapy II. v roce 2017 realizované na vybraných IP v zájmovém
území ÚP České Žleby na území LHC NPŠ LS České Žleby (Příloha 1.
Zadávací protokol; Příloha 9 a 10 – přehledové mapy LHC a
inventarizační plochy na ÚP České Žleby) obnovit již existující
inventarizační plochy a provést opakované měření sledovaných
charakteristik dle stanovené metodiky (Příloha 3)
Po dokončení terénního šetření v páteřní síti roce 2017 v rámci Etapy
II. realizované na změřených IP v zájmovém území ÚP České Žleby
provést sehrání všech šetřených dat, a to jednak dat změřených na
nových IP (z roku 2016) i opakovaně měřených IP (z roku 2017) a
rovněž dat z biomonitoračních ploch a dalších dat (které dodá
objednatel do 30. 9. 2017 ve formátu *.mdb)
Provést stratifikaci naměřených dat na reálně vymapované TVL dle
stanovené metodiky (Příloha 3). Vymapované TVL v podobě grafické
vrstvy ve formátu *.shp předá objednatel zhotoviteli
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nejpozději do
30. 11. 2015

nejpozději do
4. 12. 2015.

nejpozději do
14. 12. 2015

Termín plnění
nejpozději do
30. 9. 2016

nejpozději do
31. 8. 2017

nejpozději do
29. 9. 2017

nejpozději do
29. 9. 2017

1.9.

1.10.

Na základě výsledku stratifikace zhotovitel doplní páteřní síť o plochy
tzv. „sítě zahušťovací“ s krokem 125 m, kde provede stejné měření
jako na plochách v rámci páteřní sítě tak, aby bylo dosaženo požadované
přesnosti nejen na úrovni nového celku (LHC UP České Žleby), ale i na
úrovni jednotlivých typů vývoje lesa. Přesnost je dána stanovenou
metodikou do 5% za lesní hospodářský celek. Zhotovitel a předá data
objednateli
Předběžné výstupy a výsledky v rámci Etapy II. v zájmovém území ÚP
České Žleby budou předány pověřenému zástupci Objednatele ve dvou
částech - předběžné výstupy v nešifrované a neheslované podobě
otevřené databáze primárních údajů (ve formátu *.mdb) na úrovni
jednotlivých inventarizačních ploch a dále předběžné výsledky
v podobě zprávy, která bude obsahovat zjištěné údaje o stavu lesa,
odvození modelu přírůstu a taxační veličiny pro jednotlivé typy vývoje
lesa (TVL), typy porostů a zonace NP. Zpráva bude předána v tištěné
i digitální podobě (ve formátu Open Office, nebo Microsoft Word ve verzi
2000 až 2010 a ve formátu *.pdf) a bude obsahovat rovněž předem
stanovenou metodiku šetření a tabelárně zpracované výsledky
inventarizace. Termín předání pracovní verze objednateli k odsouhlasení:
Finální výstupy po zapracování připomínek objednatele v digitální a
analogové podobě a rozsahu a formátu uvedeném v bodě 1.9. (podle
Zadávacího protokolu) a sortimentaci odevzdá zhotovitel objednateli

nejpozději do
30. 11. 2017

nejpozději do
4. 12. 2017

nejpozději do
11. 12. 2017

2. Zhotovitel je povinen po změření každých 10 % ploch data předat objednateli pro umožnění kontroly. Data,
výstupy a dílčí plnění budou vždy předána v termínu tak, aby byla umožněna kontrola ze strany
objednatele.
3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osoby, která je buď statutárním orgánem zhotovitele
nebo jeho zaměstnancem, a která je držitelem licence vydané ve smyslu §26 odst. 1 a § 41 a násl. zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění platných předpisů (licence ke zpracování plánů a osnov). Kopie této
licence tvoří přílohu č. 5 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
4. V případě plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím subdodavatelů je zhotovitel povinen plnit své
povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy a touto smlouvou. Zhotovitel je zejména povinen
v souladu s § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZVZ“) předložit objednateli ve stanovených lhůtách a rozsahu seznam svých
subdodavatelů. V případě nesplnění povinností zhotovitele podle tohoto článku může objednatel od
smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení § 120a odst. 1 písm. c) a odst. 2
a § 147a ZVZ. Plní-li zhotovitel svůj závazek pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by závazek plnil sám.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla mít sjednané platné pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetí osobě, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než
3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých). Splnění této povinnosti je objednatel oprávněn
zkontrolovat kdykoliv v průběhu plnění díla.
6. Zhotovitel je povinen dílo provádět pro zajištění provozní inventarizace lesů minimálně dvěma specialisty
PIL, min. SŠ vzdělání lesnického směru, min. 3 roky praxe s projekty zpracovávanými na podkladě
inventarizačních metod a dvěma pomocnými měřiči. Tuto skutečnost je objednatel oprávněn zkontrolovat
kdykoliv v průběhu plnění díla. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení pomocných měřičů dle metodiky
uvedené v Příloze 3, nejpozději před začátkem jejich práce na díle.
7. Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné
účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět práva a povinnosti z této smlouvy na třetí
osoby bez předchozího souhlasu objednatele.
8. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo,
které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná část
díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Na všech výstupech a rozmnoženinách, pro které použije
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zhotovitel jako podklad materiály zpracované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním nebo jinou
osobou, musí být uveden jejich původ, nestanoví-li objednatel jinak.
9. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv
důvodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré nespotřebované poskytnuté analogové podklady a
všechny poskytnuté nosiče s podklady digitálními.
10. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv
důvodu je zhotovitel povinen zajistit vymazání všech digitálních podkladů ze všech paměťových medií
výpočetní techniky svojí a všech svých subdodavatelů. Zhotovitel si však, poskytl-li objednateli podle této
smlouvy řádně a v úplnosti zhotovené dílo, ponechá ve svém řádně zabezpečeném archivu jednu kopii
digitálních dat zhotoveného díla, která může být užita výhradně pro potřebu objednatele na jeho žádost a
nebo s jeho písemným souhlasem.
11. Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat objednateli
veškeré originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel
povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku.
12. Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

Článek 5.
Cena a platební podmínky
1. Výše ceny za plnění poskytnuté podle této smlouvy činí [
*] Kč bez DPH (dále jen
„Cena“). Nabídkový list obsahující cenu v rozčlenění podle Etapy i a Etapy II. tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy.
2. Výše ceny za jednotlivé Etapy je uvedena v následujícím rozpočtovém členění díla do položek pro
fakturaci:
Položka
Etapa I. – ÚP Prášily
pro
fakturaci č.
1.
2.
3.

Data měření na IP na území LHC LS Železná
Ruda
Data měření na IP na území LHC Křemelná a
LHC Prášily – ÚP Prášily
Finální výstupy PIL v digitální a analogové
formě zadavateli na území ÚP Prášily a
sortimentace

Položka
Etapa II. – ÚP České Žleby
pro
fakturaci č.

Činnosti
podle článku 4
smlouvy zahrnuté
do položky

Termín plnění

Část ceny za
příslušnou položku
Etapy I.

činnosti č 1.1

31. 5. 2015

30 %

činnosti č 1.2

31. 8. 2015

30 %

činnosti č 1.3, 1.4,
1.5

14. 12. 2015

40 %

Termín plnění

Část ceny za
příslušnou položku
Etapy II.

30. 9. 2016

30 %

31. 8. 2017

30 %

11. 12. 2017

40 %

Činnosti
podle článku 4
smlouvy zahrnuté
do položky

Data měření na IP na území LHC Strážný a
činnosti č 1.6
LHC Stožec
Data měření na IP na území LHC LS České
2.
činnosti č 1.7
Žleby
Finální výstupy PIL v digitální a analogové
činnosti č 1.8, 1.9,
3.
formě zadavateli na území ÚP České Žleby a
1.10
sortimentace
* doplní uchazeč
1.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo v průběhu plnění, vždy po zhotovení a předání příslušné položky díla
objednateli dle výše uvedeného rozpočtového členění díla, a to na základě předávacího protokolu.
Objednatel může odmítnout podepsání předávacího protokolu v případě, že nebyly provedeny všechny
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požadované činnosti podle článku 4 této smlouvy, nebo v případě rozporu vykázaných činností s výsledky
kontrol objednatele. Bez podepsaného předávacího protokolu nevznikne zhotoviteli právo fakturovat ani
nárok na zaplacení ceny za poskytnuté služby.
4. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, název a sídlo
zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo a fakturovanou částku. Dále musí obsahovat
název projektu: „Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace (PIL) v rámci obnovy lesního
hospodářského plánu“, označení a název Etapy, číslo a obsah položky pro fakturaci a číslo Smlouvy o dílo.
K vystavené faktuře musí být připojen objednatelem podepsaný předávací protokol.
5. Veškeré platby budou provedeny v korunách českých na základě daňových dokladů vystavených dle
obecně platných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění se splatností 21 dnů.
Právo zhotovitele fakturovat provedené práce je vázáno na řádné poskytnutí plnění a jeho předání
objednateli.
6. Daňové doklady podléhají kontrole objednatele. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty
jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo
neobsahuje-li náležitosti podle příslušných právních předpisů nebo této smlouvy nebo nejsou-li
zhotovitelem splněny věcné podmínky plnění. Nová lhůta splatnosti v délce podle odst. 5 článku 5 této
smlouvy počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Postup podle tohoto
článku lze provést i opakovaně.
7. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele
ve prospěch zhotovitele.
8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Článek 6.
Smluvní pokuty
1.

Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním části díla sjednané v článku 5. této smlouvy, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z ceny příslušné položky díla. Tím však jeho povinnost splnit dílo
nebo jeho část ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečné zhotovitelem
stanovené přiměřené lhůtě.

2.

V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění,
u něhož byly zjištěny vady. Dále je zhotovitel povinen uhradit objednateli uvedenou smluvní pokutu, pokud
bude zjištěno, že porušil kteroukoliv ze svých povinnosti uvedených v článku 4 té to smlouvy.

3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05
% z nezaplacené částky každý den prodlení.
4. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.

Článek 7.
Důvěrné informace
1.

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
• mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za
důvěrné (dále jen důvěrné informace),
• mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím
opomenutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany.
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2. V případech předání důvěrných informací dle odst. 1 výše zůstává výlučným nositelem práv k veškerým
důvěrným informacím ta smluvní strana, která je předala a strana, které byly důvěrné informace sděleny,
vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné
informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly
i jiné osoby, kterým je poskytne v souladu s touto smlouvou. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany
zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani
svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi musí být seznámeni, aby mohla
být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen
v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany
jinak než za účelem plnění smlouvy.
3.

Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné zejména všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. zejména, ale nejenom, popisy nebo části
popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace
o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími
stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních
otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo
způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tím není dotčeno
ustanovení § 66 odst. 4 - 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Objednatel má právo předávat svým smluvním partnerům informace, i takové, které jsou považovány za
důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této
smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této smlouvy. Objednatel je povinen zajistit,
aby se jeho smluvní partneři od okamžiku získání důvěrných informací řídili povinnostmi při nakládání
s těmito informacemi ve shodném rozsahu jako objednatel.

5.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací
nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením
některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však
možné vždy jen v nezbytném rozsahu.

6.

Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo
analogové formě:
•

které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,

•

které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace, a které jsou nebo by mohly být
součástí obchodního tajemství objednatele.

7. Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy, tj. například ale nejenom pro
zpřesnění majetkové držby, pro zpřesnění lesnických map, hraničních linií jednotek základního lesnického
rozdělení (cesty, průseky, vodoteče), nižších jednotek lesnického detailu (např. nově vzniklé holiny,
jednotlivé porostní skupiny), pro popis lesních porostů.
8. Ustanovení tohoto článku 7. smlouvy není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv
důvodu.

Článek 8.
Rozhodčí doložka
1. Majetkové spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní nebo vzniklé mezi objednatelem
a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny především dohodou. Pokud k dohodě
nedojde, budou spory, k jejichž projednání a rozhodnutí by jinak byla dána pravomoc soudu, řešeny
s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a
Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu, a to jediným rozhodcem jmenovaným předsedou
Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
2. V případě řešení nemajetkových sporů před obecným soudem si smluvní strany sjednávají místní
příslušnost soudu I. stupně podle místa sídla objednatele.
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Článek 9.
Ostatní ujednání
1.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit nastanou-li
takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Za takové
okolnosti se považuje např. vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na
území NP Šumava, dlouhodobá platební neschopnost objednatele atd. Odstoupení nabývá účinnosti ke
dni jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení smluvních
povinností s druhou smluvní stranou.

3. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména
BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé
třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti.
4. Nedílnou součást smlouvy jsou následující přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zadávací protokol
Nabídkový list
Metodika PIL
Dopravní řád
Licence ke zpracování plánů a osnov
Přehledová mapa LHC
Mapa Inventarizačních ploch na ÚP Prášily
Mapa biomonitoračních ploch a ploch VIL na ÚP Prášily
Mapa Inventarizačních ploch na ÚP České Žleby
Mapa biomonitoračních ploch a ploch VIL na ÚP České Žleby

5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle této smlouvy na základě listin, které byly předloženy
v nabídce na plnění veřejné zakázky „Realizace a vyhodnocení provozní inventarizace (PIL) v rámci
obnovy lesního hospodářského plánu pro lesy na území NP Šumava – pro územní pracoviště Prášily a
územní pracoviště České Žleby s využitím metody pro zajištění strukturálně bohatých lesů (dle metodiky
provozní inventarizace)“
7. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy o dílo včetně vyplacené
ceny.
9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení
obdrží zhotovitel a tři objednatel.
10. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
11. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo
zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka
nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy.
12. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem
ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
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13. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a
souvisejícími předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti
mlčenlivosti.

Ve Vimperku
dne

V
dne

Správa NP a CHKO Šumava
Mgr. Jiří Mánek, ředitel

název zhotovitele
titul, jméno a příjmení podepisujícího, pozice
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