
  

 

 
 

Smlouva o dílo 

 

 
Město Řevnice  
se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice,  
IČ: 00241636  
DIČ: CZ00241636  
zastoupená: Ing. Tomášem Smrčkou, starostou,  
(objednatel)   

a 
 
(zhotovitel) 

uzavřeli dnešního dne v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
tuto  

 

Smlouvu o provedení pěstebních prací 

 

I. Předmět smlouvy 

1.1     Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady a na své nebezpečí pro 

Objednatele dílo specifikované v bodě 1.2. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit 

zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou. 

1.2. Dílem se ve smyslu této smlouvy rozumí provedení následujících prací: 

- umělá sadba (vč. sadebního materiálu), 

- vyžínání mechanické (pruhové, celoplošné),  

- vyžínání chemické (Round Up),  

- odstraňování náletových dřevin, 

- postřik nebo nátěr stromků repelenty (letní, zimní),  

- postřik stromků proti klikorohu borovému 

- instalace oplocenek (vč. materiálu – dílce, pletivo) 

- pálení, štěpkování těžebních zbytků  

- asanace dřevní hmoty postřikem 

 

 1.3 Rozsah a objem provedených prací bude zadáván na základě aktuálního požadavku 

objednatele v max. výši do 2 mil. Kč bez DPH. 
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II. Cena a způsob placení 

 

2.1 Cena je stanovena dohodou : 
 

Výkon        m.j.  cena/m.j.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sadba smrk, borovice (sadební materiál + práce)  tis. ks     

sadba listnaté, modřín  (sadební materiál + práce)  tis. ks     

sadba jedle, douglaska (sadební materiál + práce)  tis. ks    

vyžínání mechanické pruhové - práce    ha    

vyžínání mechanické celoplošné - práce    ha   

vyžínání chemické – práce + materiál    ha   

odstranění škodících dřevin - práce    ha   

postřik/nátěr  Aversol, Morsuvin, atp. - práce+ materiál ha     

postřik proti klikorohu borovému- práce+ materiál  ha     

stavba dřevěných oplocenek – (výroba + instalace)   m          

odstranění klestu (shromažďování + pálení, štěpkování)  m3              

asanace postřikem (práce + materiál)     m3          

  

2.2 Zhotovitel vystaví daňový doklad po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Daňový 
doklad obsahuje předmět činnosti minimálně v rozsahu výše uvedeného výkonu, místo 
výkonu dle jednotek prostorového rozdělení lesa, technické jednotky, dílčí cenu a cenu 
celkem.   

 

III. Termín provedení 

3.1  Doba trvání smlouvy je od doby podpisu do 31.12.2023 

 

 

IV. Možnost odstoupení od smlouvy 

 4.1      Účastníci si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy. 

 

V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 
5.1 Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a 

environmentální předpisy na pracovišti. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním 
budou provádět práce uvedené v čl. I ochrannými přilbami a dalšími osobními 
ochrannými pracovními prostředky, pracovními oděvy, obuví a ochrannými nápoji. 
Zhotovitel si zajistí organizaci práce tak, aby se na pracovišti nevyskytoval osamocen a 
v případě úrazu či nevolnosti tak byla bezprostředně zajištěna první pomoc.  

5.2 Zhotovitel zcela a sám dále odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na uvedeném pracovišti a za podmínky práce, které si vytvořil v analogii příslušných 
ustanovení Zákoníku práce a dalších předpisů a technologických postupů, za přijetí 
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opatření pro zdolávání havárií, požárů a evakuace osob, jakož i poskytnutí první pomoci, 
přivolání lékařské pomoci, hasičů a policie. O všech okolnostech bezprostředně informuje 
vlastníka lesa. 

5.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečné ohrazení místa prováděných prací a jeho označení 
z hlediska bezpečnosti třetích osob a za technický stav pracovních prostředků. 

5.4 Zhotovitel odpovídá za možné škody způsobené jeho činností vlastníku lesa či třetím 
osobám.  

5.5 Zhotovitel osobně převzal pracoviště a byl seznámen s riziky a místy ohrožení na lesním 
pracovišti. 

 

VI. Ostatní 
 
6.1    Na pracovišti je zakázáno rozdělávat oheň a kouřit, vyjma případu pálení klestu, kdy 

zhotovitel tuto činnost provádí po předchozím souhlasu vlastníka lesa a po řádném a 
prokazatelném nahlášení činnosti na HZS Středočeského kraje. Zhotovitel zodpovídá za 
požární dohled nad pracovištěm až do úplného vyhasnutí požářiště, i kdyby tato doba 
přesahovala trvání pracovní směny.  

6.2   Zhotovitel se zavazuje důsledně dbát na uzavírání a uzamykání cestní závory bezprostředně 
po jejím projetí.  

6.3 Zhotovitel postupuje v zalesňovacích projektech dle zadání objednatele. V případě 
nemožnosti dodržet objem požadované jarní výsadby (klimatické podmínky, podmínky na 
trhu se sadebním materiálem, atp.) lze jarní výsadbu doplnit výsadbou podzimní po 
dohodě s objednatelem. Obdobně je možno provést záměnu druhů proti zalesňovacímu 
projektu po dohodě s objednatelem. 

6.4 V případě chemické asanace dříví postřikem musí být součástí postřiku barvivo pro 
průkaznost provedení ošetření dřeva. 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 
7.1 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Řevnice dne (viz. zápis z jednání Rady města 

Řevnice č.    ). 
7.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města Řevnice (www.revnice.cz), včetně všech 
případných příloh a dodatků, a to s uveřejněním osobních údajů v rozsahu: jméno a 
příjmení/obchodní označení (firma), adresa/místo podnikání a IČ. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7.3 Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

V Řevnicích dne ……………….                                  

 

http://www.revnice.cz/


Stránka 4 z 4 
 

 

 

 

 
----------------------------------- --------------------------------- 

  

                     Město Řevnice                                                       

               Ing. Tomáš Smrčka, starosta           dodavatel 


