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1. Správa lesů města Tábora s.r.o. 

se sídlem U Čápova dvora 2712, 390 02 Tábor 
zastoupené Ing. Stanislavem Vyhnalem jednatelem 
IČ: 625 02 646 
DIČ: CZ62502646 
bankovní spojení: Komerční banka  
č.ú.: 9966080257/0100 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. XXX 
 se sídlem: 
 zastoupená : 

bankovní spojení . 
č.ú.:  
IČ:  
DIČ:  
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají  níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen "občanský zákoník") tuto : 
 

 

Rámcovou smlouva  
o provádění zemních prací 

 

 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Objednatel zajišťuje provádění prací zabezpečujících optimální plnění všech činností 
vztahujících se k provozu společnosti Správa lesů města Tábora s.r.o., a to 
prostřednictvím vybraných podnikatelských subjektů nebo ve vlastní režii. 

 

2. Zhotovitel je podnikatelským subjektem s podnikatelským oprávněním k činnostem 
upraveným touto rámcovou dohodou (dále jen ,,smlouva“). 

 

3. V souvislosti se shora uvedeným má objednatel zájem o služby týkající se zemních prací 
na území  Tábor, Planá nad Lužnicí, Turovec, Sezimovo Ústí, Stoklasná Lhota, 
Zarybničná Lhota, Dražice u Tábora, Měšice u Tábora, Čekanice u Tábora, Čelkovice, 
Hlinice, Hnojná Lhotka, Horky u Tábora, Klenovice u Soběslavi, Klokoty, Košice u 
Soběslavi, Košín, Náchod u Tábora, v rozsahu uvedeném v této smlouvě a zhotovitel má 
odborné a provozní předpoklady uvedené služby objednateli dodat. 
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4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je dokumentace k  výběrovému řízení na veřejnou 
zakázku „Zemní práce – rok 2021“, které bylo zahájené objednatelem dne 23.2.2021 
s lhůtou pro podání nabídek do 10.03.2021. 

 
 

II. 
Předmět a účel smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele zemní práce 
 a) traktorbargrem  
 b) otočným bagrem kolovým (15 – 20 t) 
 c) doprava sklápěcím vozidlem – 3 nápravy 
 d) doprava sklápěcím vozidlem – 4 nápravy 
a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a dále závazek objednatele 
zaplatit za uvedené práce zhotoviteli sjednanou cenu. 
 

 
III. 

Provádění prací 
 
1. Výkon služeb je vázán na území v k.ú. Tábor, Planá nad Lužnicí, Turovec, Sezimovo 

Ústí, Stoklasná Lhota, Zarybničná Lhota, Dražice u Tábora, Měšice u Tábora, Čekanice u 
Tábora, Čelkovice, Hlinice, Hnojná Lhotka, Horky u Tábora, Klenovice u Soběslavi, 
Klokoty, Košice u Soběslavi, Košín, Náchod u Tábora. 

 
2. Jedná se o úpravy lesních cest, manipulaci na skládkách, manipulaci a převoz materiálu 

a dále operativní zemní práce dle aktuálních potřeb a požadavků objednatele. 
 

 
IV. 

Součinnost smluvních stran 
 
1. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které 

mohou ohrozit realizaci zemních prací nebo způsobit zpoždění jejich realizace. 
Objednatel je povinen informovat zhotovitele o všech skutečnostech rozhodných pro 
řádnou a včasnou realizaci služeb. Za objednatele je v technických záležitostech 
oprávněn jednat Bc. Tomáš Kalafut, tel.: 733 552 959, e-mail: kalafut@lesymt.cz, Bc. 
Pavel Novotný tel:736 768 055, e-mail: novotny@lesymt.cz, Matěj Mareš 608 904 784, 
email: mares@lesymt.cz a Dušan Kunovský tel:739 298 803, e-mail:  
kunovsky@lesymt.cz . Za dodavatele je v technických záležitostech oprávněn jednat 
XXX   tel.: XXX ,e-mail: XXX 

 

2. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které jim byly nebo budou předány 
nebo budou sděleny v souvislosti s touto smlouvou, nepoužijí v rozporu s účelem, 
ke kterému jim byly poskytnuty a ani je nesdělí bez souhlasu druhé strany třetím osobám. 
Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření této smlouvy 
obecně známé. 

 
V. 

Práva a povinnosti objednatele 
 
1. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli omezení či zastavení provádění služeb,  

jestliže z důvodu na straně zhotovitele dosavadní výkon těchto prací ohrožuje životní 
prostředí či jiné obecné zájmy a je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, 

mailto:vyhnal.stanislav@seznam.cz
tel:736
mailto:novotny@lesymt.cz
mailto:mares@lesymt.cz
tel:739
mailto:kunovsky@lesymt.cz
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nebo jestliže dojde k porušení této smlouvy, jehož následkem je vznik škody, nebo 
bezprostředně hrozící vznik škody. Požadavek objednatele na omezení či zastavení 
služeb musí být učiněn v písemné formě (nejméně e-mailem). 
 

2. Objednatel je povinen přebírat od zhotovitele průběžně písemný přehled provedených 
prací a zúčastnit se převzetí řádně provedených prací prostřednictvím svého pověřeného 
pracovníka. Převzetí prací musí být vždy ukončeno a potvrzeno smluvními stranami 
nejpozději do třetího pracovního dne následujícího po měsíci, v němž byly práce 
provedeny, a to formou oboustranně podepsaných Výkazů provedených zemních prací. 
Výkazy provedení prací jsou oprávněni podepisovat zástupci smluvních stran oprávnění 
jednat v technických záležitostech (čl. IV. odst. 1 této smlouvy). 
 

 
VI. 

Práva a povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pravidelně předkládat objednateli písemný přehled provedených 
služeb. 

2. Zhotovitel nastoupí k výkonu zemních prací nejpozději do 48 hodin od telefonické 
výzvy. 

 

 

 
VII. 

Realizace smlouvy a postup při zadávání prací 
 
1. Konkrétní realizace smlouvy bude prováděna formou písemných nebo ústních 

objednávek ze strany objednatele.  
 
2. Objednatel bude objednávat a zhotovitel bude poskytovat služby zemních prací,  

přičemž platí, že cena za hodinu prací (uvedená v čl. VIII. této smlouvy) je pro obě 
smluvní strany závazná po celou dobu trvání této smlouvy.  

 
3. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli objednávky v dostatečném časovém 

předstihu tak, aby umožnil zhotoviteli řádnou realizaci služeb dle této smlouvy. 
 
4. Písemná nebo ústní objednávka objednatele bude obsahovat: 

a) identifikaci objednavatele a této smlouvy, 

b) specifikaci objednávaných služeb zemních prací  

c) místo plnění  

d) čas požadovaného plnění 
 

 
VIII. 

Cena 
 
1. Cena za provádění zemních prací je stanovena dohodou smluvních stran hodinovou 

sazbou, nebo sazbou na km a to následovně: 
traktorbargrem  hod.    XXX,- Kč bez DPH  XXX,- s DPH 
otočným bagrem kolovým (15 – 20 t) hod. XXX,- Kč bez DPH  XXX,- s DPH 
doprava sklápěcím vozidlem – 3 nápravy km XXX,- Kč bez DPH  XXX,- s DPH 
doprava sklápěcím vozidlem – 4 nápravy km XXX,- Kč bez DPH  XXX,- s DPH 
doprava sklápěcím vozidlem – 3 nápravy hod XXX,- Kč bez DPH  XXX,- s DPH 
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doprava sklápěcím vozidlem – 4 nápravy hod XXX,- Kč bez DPH  XXX,- s DPH 
Sjednaná cena je pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci 
prací.  

 

 
IX. 

Platební podmínky 
 
1. Platby na úhradu peněžních závazků vyplývajících z této smlouvy budou prováděny 

bezhotovostní, bankovním převodem na účet druhé smluvní strany. Zaplacením se 
pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany. 

 
2. Platby budou prováděny na základě fakturace. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její 
splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, nebo 
obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. 
V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného dokladu 
objednateli. 

 
3. Právo na vystavení faktury vzniká podepsáním Výkazu provedených prací (viz. čl. V. 

odst. 2 této smlouvy). Faktura bude vystavena nejpozději do patnáctého dne po jeho 
podepsání. Podkladem pro vystavení faktury a zároveň její přílohou bude písemný 
převzatý a podepsaný Výkaz provedených prací (viz. čl. V. odst. 2 této smlouvy).  

  
 
4. Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího 

prokazatelného doručení objednateli. Doba splatnosti úroků z prodlení, smluvních pokut 

nebo náhrady škody se sjednává na 30 dnů od data doručení příslušného daňového 
dokladu. 

 
5. Za účelem splnění závazků vyplývajících z této smlouvy jsou smluvní strany oprávněny 

provádět jednostranný zápočet vzájemných pohledávek z právního vztahu založeného 
touto smlouvou. 

 

 
X. 

Odpovědnost 
 
1. Obě smluvní strany nesou odpovědnost za porušení závazků (zejména za prodlení, 

za vady a škody), které pro ně vyplývají z této smlouvy a z obecně závazných právních 
předpisů. 

 
2. Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené touto smlouvou vykonávat tak, aby 

neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek objednatele, ani jiných 
právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. 
Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním 
činností upravených touto smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby pro něj pracující cestou do místa plnění, 
v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění. Zhotovitel nese 
odpovědnost ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené touto smlouvou 
provádí zhotovitel prostřednictvím třetích osob. 
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3. Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou 
a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány 
státní správy. 

 
4. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené protiprávním jednáním zhotovitele 

nebo škody, které zhotovitel způsobí v rámci plnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní. 

 
5. Právní vztahy mezi účastníky této smlouvy ve věcech neupravených tímto článkem 

včetně povinnosti k náhradě škody ve vztahu mezi účastníky této smlouvy a ve vztahu ke 
třetím osobám se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. 

 
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této rámcové smlouvy 

předložit kopii pojistné smlouvy na pojištění vůči škodám způsobeným třetím osobám a 
škodám způsobeným na majetku objednatele a to až do výše 5 mil. Kč. Zhotovitel je 
povinen být pojištěn po celou dobu platnosti této rámcové smlouvy. 

 

 
XI. 

Smluvní sankce 
 
1.  Výše úroku z prodlení v případě včasného nesplnění peněžitého závazku činí, nestanoví-

li smlouva jinak, 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
2.   Výši smluvní pokuty za nesplnění závazků ze strany zhotovitele sjednávají smluvní 

strany takto: 

a) pro případ prodlení s nastoupením k výkonu požadovaných zemních prací dle čl. VI. 
odst. 2 této smlouvy činí výše smluvní pokuty 0,01 % z hodinové sazby, a to za 
každou i započatou hodinu. 

 
3.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody. 

Zaplacení smluvní pokuty rovněž nemá vliv na oprávnění smluvní strany od této smlouvy 
z důvodu prodlení druhé smluvní strany odstoupit. 

 

 
XII. 

Trvání smlouvy 
 
1. Tato smlouva se uzavírá se na dobu určitou, a to od 20.3.2021 do 31.12.2020. 
 
2. Smlouva zaniká: 

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 

b) dohodou smluvních stran o ukončení její platnosti uzavřené v písemné formě, 

c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce, 

d) odstoupením od smlouvy. 

 
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů 

uvedených obecně závaznými právními předpisy nebo z důvodů uvedených v této 
smlouvě. Ke zrušení smlouvy z důvodů odstoupení od smlouvy některou ze smluvních 
stran dochází dnem doručení písemného vyhotovení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. Oznámení musí obsahovat důvody odstoupení. 
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4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů: 

a) při opakovaném prodlení zhotovitele s plněním svých závazků vyplývajících z této 
smlouvy delším než 30 dnů, 

b) pokud zhotovitel opakovaně přes upozornění objednatele neprovádí činnosti, které 
jsou předmětem této smlouvy, řádně, resp. v požadované kvalitě a v souladu 
s podmínkami této smlouvy, 

c) v případě, že bude vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení. 
 
5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že prodlení objednatele 

se zaplacením faktury přesáhne 30 dnů. 
 
6. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 

§ 2001a násl. občanského zákoníku. 
 
7. V případě zániku této smlouvy jsou smluvní strany povinni se vzájemně vypořádat 

za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy ve lhůtě 30 dnů ode dne 
ukončení účinnosti této smlouvy. 

 
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající 

nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. XII. 
odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného 
vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících. 

 
 
 

XIII. 
Další ujednání 

 
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k tomu, aby veškeré spory, které 

mezi nimi vzniknou při realizaci této smlouvy, byly řešeny dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
je kterákoli ze smluvních stran oprávněna podat návrh na řešení sporu u místně a věcně 
příslušného soudu v České republice. 

 
2. Právní vztahy ve věcech založených touto smlouvou se ve vztahu mezi účastníky řídí 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 
3. Obě smluvní strany se zavazují k okamžitému jednání o změnách smlouvy, jakmile zjistí 

existenci důvodů, ohrožujících splnění této smlouvy. 
 
 

 
XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva byla projednána na řádném jednání rady města Tábora konané dne 
22.2.2021. 

 

2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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4. Smlouva byla pořízena ve čtyřech vyhotoveních, po dvou vyhotoveních pro každou 
ze smluvních stran. 

 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít 
pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních 
údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, 
telefonního čísla) obsažených v  této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a 
to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech 
města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto 
údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně 
účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však 
do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, 
s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv 
podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při 
dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její 
část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
V Táboře dne …… 2021 V Táboře dne ……………...2021 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………… …………………………………… 
    
 jednatel      majitel  



 
 
 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY - PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 

Povinnosti na úseku BOZP 
 

 
1) Zhotovitel prohlašuje, 
 
 - že zná obecně závazné právní předpisy a normy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
   při práci a požární ochrany a že se zavazuje seznamovat se průběžně po dobu platnosti této 
   smlouvy s jejich změnami. Zhotovitel je odpovědný za dodržování těchto předpisů na  
   pracovištích, kde realizuje předmět díla, nebo s realizací předmětu díla souvisí. 
 - že ke sjednané činnosti bude používat vlastní stroje, nástroje a další pomůcky, které  
   odpovídají příslušným technickým a bezpečnostním předpisům. 
 
 
2) Zhotovitel je povinen zejména: 
 
 - identifikovat veškerá nebezpečí a vyhodnocovat rizika ohrožující zdraví a životy osob 
   vyplývající z jeho činnosti na základě plnění této smlouvy 
 - informovat o nebezpečích a rizicích jak zástupce zadavatele, tak i své zaměstnance, 
   subdodavatele a všechny další osoby vyskytující se na pracovišti, pokud se na pracovišti 
   nacházejí po dobu působení nebezpečí a rizik vyplývající z jeho činnosti 
 - minimalizovat všemi dostupnými prostředky zjištěná rizika ohrožení zdraví a života  
   zhotovitele a dalších osob na pracovišti včetně stanovení bezpečných pracovních a  
   technologických postupů. Zhotovitel musí seznámit zástupce zadavatele, své zaměstnance, 
   a všechny další osoby nacházející se na pracovišti se stanovenými postupy 
   na zadaném pracovišti 
 - vzít na vědomí nebezpečí a rizika ohrožující zdraví a životy osob na pracovišti, se kterými 
   bude seznámen zástupcem zadavatele před započetím práce a seznámení písemně  
   potvrdit do dokumentace zadavatele (Záznam o předání a převzetí pracoviště, Služební 
   deník, popřípadě jiná dokumentace) 
 - při plnění smlouvy přizpůsobit těmto nebezpečím a rizikům svou činnost 
 - počínat si v prostoru pracoviště, v lesním porostu a v blízkosti majetku zadavatele nebo 
   třetích osob tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru 
 - zajistit ve spolupráci se zástupcem zadavatele opatření k zamezení ohrožení zdraví a životů 
   osob nebo poškození majetku zadavatele nebo jiných osob, zejména při práci na  
   pracovištích, které jsou v dosahu veřejných komunikací, železničních tratí, telefonních a 
   elektrických vedení 
 - stanovit si postup pro případ vzniku úrazu nebo havárie a eliminace jejich následků včetně 
   komunikace se zástupci zadavatele (zejména způsob přivolání pomoci v případě úrazu).  
   Před započetím prací je zhotovitel povinen si postup ověřit v konkrétních podmínkách 
   pracoviště, v případě potřeby postup upravit 
 - mít na pracovišti k dispozici pro případ úrazu použitelné zdravotní prostředky pro  



   poskytnutí první pomoci 
 - neprodleně oznamovat odpovědnému zástupci zadavatele jakýkoliv úraz, mimořádné  
   stavy a závady na převzatém pracovišti, popřípadě jeho okolí 
 - předat hotové pracoviště tak, aby následkem smluvní činnosti netrvalo nebezpečí ohrožení 
   zdraví a životů osob na pracovišti 
 
3) Prohlášení a povinnosti uvedené v této smlouvě vztahují se ke konkrétnímu pracovišti, 
    zhotovitel potvrzuje podpisem na Záznamu o předání a převzetí pracoviště .     

 
Povinnosti na úseku ekologie 
 
1) Zhotovitel se zavazuje: 
  
 - používat pro mazání řetězů motorových pil (pokud je při práci používá) biologicky 
   odbouratelné oleje 
 - používat do hydraulických systémů lesních a dopravních mechanizmů (pokud je při práci 
   používá) biologicky odbouratelné kapaliny 
 - umožnit zadavateli provést kontrolu strojů a mechanizmů a dále používaných olejů  
   a kapalin 
 - informovat neprodleně zadavatele o úniku závadných látek do životního prostředí a o 
   provedených opatřeních a ohlášení úniku 
 - odpady vzniklé při činnosti zhotovitele nebudou ponechány na pracovišti a zhotovitel, 
   jako jejich původce, je odstraní na svůj náklad v souladu s ustanovením zákona o odpadech 
 - dodržovat pokyn pro řešení úniku závadných látek, který tvoří přílohu této smlouvy 
 - provádět opatření k ochraně koryt vodních toků nebo vodárenských objektů (pokud se na  
   pracovišti vyskytují) před poškozením, resp. provést potřebná opatření k nápravě vzniklého 
   poškození 
 
2) Zadavatel předá při předání pracoviště zhotoviteli informace o existenci či neexistenci  
    ochranných pásem (OP) vodních zdrojů, zdrojů přírodních minerálních nebo léčivých vod 
    včetně mapového zákresu OP a podmínek pro činnost v nich (např. zakázané nebo  
    povolené technologické postupy, údaje o zakázaných nebo povolených chemických  
    přípravcích na ochranu lesa apod.). 
 
 
Zhotovitel vzal na vědomí a souhlasí: 
 
V ……………………………………….DNE:………………………………… 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis (razítko)     


