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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO  
uzavřená podle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel: Dobrovolný svazek obcí „Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs“ 
Sídlo, adresa: Masarykovo náměstí 97/1, 586 28 Jihlava 
Zastoupený: MVDr. Pavlem Heřmanem, místopředsedou představenstva a 

Romanem Vrbkou, členem představenstva 
IČ: 75122863 
(Dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:  
Sídlo, adresa  
Zastoupený 
IČ:  
DIČ:  
  
(Dále jen zhotovitel) 
 
 
 
 

II.  Předmět díla 
 
Předmětem smlouvy o dílo je rizikové kácení křovin a stromů včetně likvidace dřevního 
odpadu po těžbě ve smyslu článku IV. této smlouvy o dílo v rozsahu výkazu výměr, který je 
přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. 

 
 

III.  Práva a povinnosti objednatele 
 
1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla a zjistí-li, že zhotovitelem je 

plněno v rozporu s jeho povinnostmi, je oprávněn na něm žádat odstranění vad vzniklých 
vadným prováděním a požadovat jeho další provádění řádným způsobem. 

2. Kontrola proběhne vždy za účasti zástupce zhotovitele.  
 
 
 

IV.  Práva a povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k odstranění křovin a stromů uvedených v článku II. této smlouvy 

(dále jen dílo). 
2. Zhotovitel se zavazuje k vytyčení obvodu staveniště 
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá potřebná povolení včetně povolení ke kácení a 

veškerých povinností z povolení vyplývajících.   
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4. Zhotovitel se zavazuje informovat dotčené subjekty o připravovaném kácení obvyklým 
způsobem. 

5. Zhotovitel se zavazuje viditelně označit všechny stromy, které jsou předmětem díla. 
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými právními předpisy a 

technickými normami vztahujícími se k předmětu díla. 
7. Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat normy BOZP a řídit se odbornými 

pokyny a upozorněními objednatele. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho 
zaměstnanců odpovídá v plné míře zhotovitel. 

8. Zhotovitel do 30 kalendářních dnů od ukončení kácení (31.3.2011) zlikviduje veškerý 
biologický odpad, který při provádění díla vznikne. Způsob likvidace ponechá objednatel 
na zhotoviteli (odklizení větví, seštěpkování, pálení).  

9. Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části pozemku, které budou prováděním díla 
dotčeny do stavu před zahájením prací na díle. 

10. Vytěžená dřevní hmota bude uložena na skládku určenou objednatelem. 
11. Po provedení díla bude na výzvu zhotovitele sepsán mezi ním a objednatelem protokol, 

kterým bude dílo předáno objednateli. Tento protokol musí být podepsán oběma 
smluvními stranami. 

12. Zhotovitel je povinen po podpisu této smlouvy a před zahájením prací předložit 
objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, jejímž předmětem je 
pojištění proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností ve výši minimálně 1 
mil. Kč. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn uložit smluvní 
pokutu ve výši 10 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje být pojištěn po celou dobu trvání této 
smlouvy. 

 
 

V. Cena plnění, platební podmínky 
 
1. Cena díla, které je předmětem této smlouvy, je stanovena v celkové výši……………….,-

Kč  
(slovy……………………………………………………………………...:) bez DPH a 
včetně DPH ……………….,-Kč 
(slovy………………………………………………………………………..) 
Zhotovitel bude účtovat DPH ve výši stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty. 
 

2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v době sjednané v čl. VI odst. 1 této smlouvy, má 
objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Provedené práce budou proplaceny na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po 
předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel vystaví na částku uvedenou v čl. V odst. 
1. této smlouvy nejpozději do 15 dnů po podepsání protokolu dle čl. IV. odst. 11 této 
smlouvy fakturu, která bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu.  

4. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 kalendářních dnů po jejím 
doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele. 

 
 

VI.  Termín plnění a ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel zahájí práce na díle po podpisu této smlouvy. Kácení bude provedeno do 

31.3.2011 a odklizení včetně předání celého díla objednateli do 30.4.2011.  
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2. Pro náhradu škody platí § 373 a násl. obchodního zákoníku s tím, že smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

3. Převzetí díla objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné 
provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady. 

4. Pro vady díla platí ustanovení § 560 a násl. obchodního zákoníku. 
5. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 15-ti dnů. V případě, že tak 

neučiní nebo neodstraní vady do 15-ti dnů po uznání reklamace, zaplatí zhotovitel za 
každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. 

6. Pokud zhotovitel neprovede dílo v době sjednané v čl. VI odst. 1 této smlouvy, jedná se o 
podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením 
od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy 
ani nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. V odst. 2 této smlouvy. 

 
 
 

VII.  Závěrečná ustanovení 
 
1. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné 

formě. 
2. Vztahy smluvních stran se řídí v případech neupravených touto smlouvou obchodním 

zákoníkem. 
3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany svoje vlastnoruční 

podpisy. 
4. Tato smlouva je vystavena ve třech stejnopisech, z toho dva stejnopisy jsou určeny pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 
 
 
 
 
Za objednatele  Za zhotovitele 

V Třebíči dne  V    dne  

 

 

 

 …………………………… ……………………………. 

 MVDr. Pavel Heřman 

 

 
 
 
 
 

 ……………………………  

 Roman Vrbka 
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Příloha č. 1 
 Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs   II. etapa“ - kácení - Výkaz výměr    

       

  Luka nad Jihlavou     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 

1 111201101 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny z celkové plochy m2 240 

    
2 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 240     

3 112201116 
Odstranění pařezů s odklizením do 20 m se zasypáním 
jámy D do 0,7 m v rovině ks 6 

    
4 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm ks 6     

5 
162301923 

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm 
ZKD 5km ks 12     

       

  Bítov čice - P římělkov - komunikace     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 

6 
R110001 

Vyřezání náletové zeleně a ořezání větví vč. Odvozu na 
skládku kpl 1     

       

  Bítov čice - P římělkov - Propustek na Kamenickém potoce   

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 

7 
111103212 

Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně 
hustého ha 0,2     

8 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2 

m2 125 
    

9 185803101 Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na 
hromady do 30 m od okraje hladiny  

ha 0,2 
    

10 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5km D kmene do 100 mm m2 125     

       

  Rokštýn - Panská Lhota     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 

11 111201101 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny 
z celkové plochy 

m2 300 
    

12 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 300     

13 111201101 
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny 
z celkové plochy 

m2 1960 
    

14 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 1960     

       

  Přibyslavice - Petrovice     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
15 111212131R00 Odstranění dřevin vyš. nad 1 m, svah 1:5, s pařezem m2 200     
16 112101112R00 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 ks 17     
17 112101111R00 Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5 ks 10     
18 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 ks 50     
19 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 ks 10     
20 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 ks 67     

       

  Petrovice - Č. Mlýn     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
21 112101111R00 Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5 ks 4     
22 112101221R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 20 cm, svah 1:5 ks 23     
23 112101222R00 Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5 ks 2     
24 112201111R00 Odstranění pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5 ks 27     
25 112201112R00 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 ks 2     
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  Horní Újezd - Šebkovice     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
26 11120-1102.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 m2 4265     
27 11120-1401.R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 4265     
28 11210-1101.R00 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm ks 10     
29 16230-1411.R00 Vod. přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 5000 m ks 10     
30 11220-1101.R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10-30 cm ks 10     
31 17420-1201.R00 Zásyp jam po pařezech D 30 cm2 ks 10     

       

  Jarom ěřice - Blatnice     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
32 11120-1101.R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 500     
33 11120-1401.R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 500     

       

  Jemnice     

P.Č Číslo položky Popis MJ Množství 
Cena 

jednotková 
Cena 

celkem 
34 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 420     

 


