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S M L O U V A   O   D Í L O 

 

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu 

 

a 

 

___________________ (Zhotovitel) 

 

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“), mezi těmito účastníky:  

 

1. Objednatel:   Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu  

se sídlem Kladská 1, Šumperk, PSČ 787 01,  

IČ: 68923244,   

Registrace u KS Ostrava, sp. zn. L 12215,  

jednající Ing. Adamem Kalousem, předsedou správní rady  

(dále jen „Objednatel') na straně jedné;  

 

2. Zhotovitel:   (Název),  

se sídlem ________________ PSČ _______, (právní forma)  

IČ: __________, 

Registrace u ________, sp. zn. _______,  

jednající (jméno, příjmení), (funkce)  

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé a společně s Objednatelem 

taktéž „Strany“ nebo jednotlivě jen „Strana“) na straně druhé;  

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM OBSAHU TÉTO SMLOUVY, KTERÁ VEŠKERÁ 

PŘEDCHOZÍ UJEDNÁNÍ MEZI NIMI NAHRAZUJE TAKTO: 
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1 Úvodní ustanovení 

1.1 Strany jsou si vědomy významu cestovního ruchu pro vyvážený a udržitelný rozvoj Jeseníků, co 

nejkvalitnějšího a nejefektivnějšího způsobu údržby lyžařských běžeckých tras. Zhotovitel se 

zavazuje, že ve spolupráci s Objednatelem provede veškeré možné kroky k zajištění 

organizační, finanční, bezpečnostní, technické, informační a marketingové stránky údržby 

lyžařských běžeckých tras a v souladu s touto Smlouvou učiní veškeré možné kroky pro to,  

s uspokojením a v souladu s rozvojem cestovního ruchu, sportu a ochrany zdraví. 

1.2 Současně obě Strany vyjadřují plné vědomí skutečnosti, že s ohledem na charakter 

finančního plánování těch subjektů, které Objednateli poskytují finanční příspěvky na 

zajištění údržby lyžařských běžeckých tras, není zaručena absolutní jistota, že tyto 

příspěvky budou vždy a v plné výši skutečně poskytnuty. 

1.3 Zhotovitel si je vědom, že jeho finanční příjmy vyplývající z této Smlouvy nemusí nutně 

pokrývat veškeré jeho náklady na vykonání sjednané údržby. S tímto vědomím přistupuje 

Zhotovitel k uzavření této Smlouvy s Objednatelem dobrovolně a uvědomuje si , že 

případné chybějící finanční prostředky zajistí sám, z vlastních zdrojů, či za podpory 

dalších fyzických nebo soukromých osob. 

1.4 Objednatel se zavazuje, že pro zajištění těchto finančních prostředků bude podnikat 

veškerá vhodná opatření a v případě, že zjistí jakýkoliv důvod ohrožující plnění této 

Smlouvy, okamžitě o tom bude informovat Zhotovitele. 

1.5 Strany souhlasí s tím, že údržba lyžařských běžeckých tras je velmi náročný úkol, jehož 

plnění prospívá celému turistickému regionu Jeseníky, a že jde o společný úkol mnoha 

zapojených osob, které mezi sebou musejí vyvíjet úzkou spolupráci, otevřenou a čestnou 

komunikaci, partnerství a součinnost. K dodržování těchto principů a k podpoře údržby 

lyžařských běžeckých tras budou Strany vyvíjet v souladu s vlastními strategiemi vhodné 

aktivity, které zaručí finanční, bezpečnostní, organizační a  technickou udržitelnost 

systému udržování lyžařských běžeckých tras. Smlouva vyjadřuje v neposlední řadě vzájemnou 

vůli a pochopení Stran pro principy popsané v tomto článku. Strany se zdrží jakéhokoliv 

jednání, které by plnění těchto principů ohrožovalo, a budou se vzájemně informovat o 

případech, kdy možné ohrožení plnění této Smlouvy zjistí u jiných stran. 

2 Předmět Smlouvy 

2.1 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje zajistit komplexní systém údržby lyžařských běžeckých 

tras (dále jen „LBT“) v Jeseníkách dle Přílohy č. 1, za podmínek touto Smlouvou stanovených a za 

sjednanou cenu na svoje nebezpečí a na svoji zodpovědnost. 
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2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s preambulí této Smlouvy k čestnému plnění předmětu 

Smlouvy. 

3 Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést zejména následující činnosti: 

(i) zajistit pravidelnou údržbu LBT dle Přílohy č. 1 této Smlouvy a poskytnout veškerou 

součinnost Objednateli pro plnění povinností a práv uvedených a vyplývajících z 

této Smlouvy; 

(ii) pro plnění této Smlouvy se pravidelnou údržbou LBT rozumí strojová úprava 

lyžařských běžeckých tras prováděná Zhotovitelem podle aktuální potřeby určené 

požadavkem na standardní a kvalitní zajištění předmětu a účelu této Smlouvy a dále 

dle možností daných místními klimatickými podmínkami a s ohledem na ně. Zhotovitel 

se zavazuje upravit LBT tak, aby zahrnovala minimálně jednu stopu pro klasický a 

současně volný styl (tzv. bruslení) běhu na lyžích. V případě použití 

mechanizace (konkrétně skútru), s kterou není možno z kapacitních důvodů 

upravit stopu pro volný styl (tzv. bruslení), zajistí Zhotovitel úpravu LBT tak, aby 

zahrnovala dvě stopy pro klasický styl běhu na lyžích; 

(iii) údržbu LBT provádí Zhotovitel v podzimním, zimním a jarním ročním období od 

okamžiku první sněhové pokrývky. Tuto činnost provádí Zhotovitel pravidelně alespoň 

dvakrát v průběhu jednoho kalendářního týdne (z toho min. 1x o víkendu) a v případě 

k poškození vegetačního krytu včetně keřového a stromového patra, a to po celém 

rozsahu LBT dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. V případě potřeby provádí tuto činnost 

Zhotovitel vícekrát či méněkrát vždy s ohledem na skutečné klimatické a sněhové 

podmínky a potřeby vyžadující úpravu LBT. Zhotovitel plně zodpovídá za škody, které 

způsobí při úpravě lyžařských běžeckých tras; 

(iv) zajistit lyžařské běžecké značení dle metodiky lyžařského značení v ČR u LBT, které 

nejsou součástí realizovaných projektů „Běžecké lyžování v Jeseníkách — Šumpersko" a 

„Běžecké lyžování v Jeseníkách — Jesenicko" a u kterých není zajištěno značení v rámci 

organizace Klubu českých turistů (KČT). Dále informovat Objednatele o stavu 

lyžařského běžeckého značení realizovaného v rámci právě výše zmíněných projektů; 

(v) pravidelně poskytovat aktuální informace o stavu údržby LBT v Jeseníkách 

prostřednictvím webové aplikace uvedené na adrese www.bilestopy.cz. Informace o 

stavu údržby LBT Zhotovitel poskytne přenosem dat prostřednictvím GPS modulu 

monitorujícího pohyb stroje provádějícího údržbu, což je jedna z podmínek pro řádnou 

realizaci předmětu Smlouvy. Povinností Zhotovitele je souběžně s prováděnou 

http://www.bilestopy.cz/
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údržbou LBT poskytovat informace kvalitativním způsobem (textem) formou 

vstupů do webového rozhraní (webové aplikace) v rámci informačního systému 

pro sledování mechanizace udržující LBT v Jeseníkách financovaného Objednatelem. 

Informace budou poskytovány za účelem zajištění plnění povinností Objednatele 

zejména pro potřebu informování veřejnosti o aktuálním stavu údržby LBT na základě 

přidělených vstupních znaků Zhotoviteli; 

(vi) komunikovat s příslušnými zejména místními úrovněmi orgánů a organizací přímo či 

nepřímo dotčených výkonem účelu a předmětu Smlouvy; 

(vii) poskytovat Objednateli veškeré doklady související s údržbou LBT a plněním 

monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají kontrolní orgány, a splnit další povinnosti 

vyplývající z požadavků poskytovatelů finančních prostředků a jejich kontrolních 

orgánů; 

(viii) řádně informovat veřejnost v souvislosti s poskytováním finančních prostředků na 

údržbu LBT prostřednictvím informačních kanálů jako jsou např. webové stránky 

Zhotovitele, informační tabule, mapy, bannery, potisk logotypu na mechanizaci, 

společenské a sportovní události atd. Všechny náležitosti dodržování pravidel 

publicity budou Zhotoviteli předány Objednatelem při podpisu smlouvy; 

(ix) zajišťovat úpravu LBT ekologicky šetrným způsobem a používat výhradně biologicky 

odbouratelné pohonné hmoty, provozní kapaliny a další látky potřebné k zajištění 

provozu a údržby LBT; 

(x) zajistit vlastními silami a na vlastní náklady úklid LBT a jejich okolí od případného 

znečištění vzniklého při zajišťování jejich údržby, a to v souladu s platnými 

legislativními předpisy vztahujícími se k ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel tak činí 

vždy po ukončení zimní lyžařské sezóny, nejpozději k 30. 6. příslušného kalendářního 

roku; 

(xi) umožňovat přístup ke stroji zajišťující údržbu LBT v souvislosti s instalací GPS modulu, 

který pro tento účel poskytne Zhotoviteli do užívání Objednatel. Zhotovitel dbá 

o funkčnost tohoto zařízení, jehož prostřednictvím budou sbírána data o údržbě LBT 

do systému financovaného Objednatelem a pro potřeby Objednatele. V 

případě poškození GPS modulu Zhotovitelem bude náklady na jeho opravu hradit 

Zhotovitel, v případě ztráty, zničení nebo zcizení GPS modulu Zhotovitel Objednateli 

nahradí vzniklou škodu ve výši pořizovacích nákladů; 

(xii) pravidelně se účastnit zasedání pracovní skupiny pro koordinaci údržby LBT v 

Jeseníkách, která bude každoročně svolána Objednatelem po ukončení aktuální zimní 
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sezony a před nadcházející zimní sezonou; 

(xiii) každoročně nejpozději však do 30.11. aktualizovat informace do předem zaslaného 

formuláře o sněžném vozidle, kterým probíhá strojová údržba LBT; 

(xiv) umísťovat do svých udržovaných sektorů dodané informační cedule, informující o 

respektování koordinované údržby LBT; 

(xv) provádět povinnou publicitu objednateli a jeho partnerům, kteří přispívají na systém 

koordinované údržby LBT a to následující formou: 

a. umístit tabulku partnerů na sněžné vozidlo – na karoserii 

b. umístit tabulku partnerů do sněžného vozidla – za okno 

c. u řidičů dbát na použití dodaného pracovního oblečení s logy objednatele 

d. na webových stránkách poskytovatele uvést, že je údržba LBT realizována 

prostřednictvím objednatele a zveřejnit také partnery pro danný rok; 

(xvi) pokud vznikne škoda na LBT nebo lesních pozemcích v souvislosti se strojovou 

údržbou LBT, škodu bezodkladně odstranit, případně nahradit.   

3.2 Pro zdárné naplnění této Smlouvy se Objednatel zavazuje: 

(i) plnit funkci kontaktní osoby vůči příslušným orgánům Regionu soudržnosti Střední 

Morava a Olomouckého kraje, dále vůči státním orgánům a organizacím, zejména 

Lesům České republiky, s. p., orgánům ochrany přírody a krajiny, zejména Správě CHKO 

Jeseníky, profesním a oborovým sdružením, zejména nadregionální úrovně, vůči 

majitelům pozemků, mj. i Arcibiskupství olomouckému a vůči všem pověřeným 

kontrolním orgánům; 

(ii) zajišťovat finanční prostředky pro úhradu nákladů vyplývajících z realizace této 

Smlouvy, s tím, že Objednatel si je vědom, že jím poskytované finanční prostředky na 

základě této Smlouvy nemusí nutně pokrývat veškeré výdaje Zhotovitele vyplývající z 

plnění této Smlouvy, což nijak neomezuje povinnosti Zhotovitele vyplývající z této 

Smlouvy; 

(iii) uhradit Zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s předmětem plnění této 

Smlouvy do výše maximální možné odměny za příslušné období uvedené v čl. 4 odst. 

4.2; 

(iv) provádět jednotnou publicitu a marketing údržby LBT v Jeseníkách v součinnosti se 

Zhotovitelem; 

(v) zajistit jednotný informační systém monitoringu pohybu vozidel a strojů Zhotovitele 
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zabezpečujících plnění Smlouvy (tj. GPS a webový portál); 

(vi) vyhledávat partnerství a spolupráci s dalšími stranami, které mohou navazovat na účel 

a předmět této Smlouvy. 

4 Úhrada Zhotoviteli a platební podmínky 

4.1 Údržba LBT v Jeseníkách je zásadní a prioritní oblastí spolupráce soukromého a veřejného 

sektoru a smluvní strany ji společně vnímají jako službu nutnou k zajištění zastřešující 

organizací Objednavatele. Smluvní strany dále prohlašují, že budou veškerými vlastními silami 

usilovat o zajištění dostatečného množství finančních prostředků potřebných k úhradě nákladů 

spojených s plněním této Smlouvy, a že budou Smlouvu plnit s ohledem na skutečné 

podmínky v terénu LBT a požadavků na kvalitní údržbu LBT. 

4.2 Maximální možná úhrada výdajů pro Zhotovitele za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 za 

údržbu sjednanou dle čl. I a II této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši  

______________ Kč vč. DPH (slovy: ______________ korun českých) a vychází z tohoto vzorce: 

počet motohodin (0,16 x počet kilometrů dle příslušného sektoru, viz Příloha č. 1 

Smlouvy) * ________ Kč/motohodina * _____ (počet úprav sektoru, tj. ___x týdně po dobu tří 

měsíců)  

4.3 Na základě této Smlouvy jsou umožněna dílčí plnění v souladu s dalšími ustanoveními Smlouvy 

a vnitřními předpisy Objednatele (viz odst. 4.4). 

4.4 Objednatel se zavazuje provést úhradu prokazatelně vzniklých výdajů spojených s plněním 

této Smlouvy, a to na základě daňového dokladu/faktury, kterou vystaví Zhotovitel Objednateli 

na základě skutečně provedených úprav sektoru dle bodu 4.2. tohoto článku Smlouvy  

vystaveného v příslušném sjednaném fakturačním období, tj. do 31. 7. 2020 pro fakturační 

období 1. 12. 2020 - 30. 6. 2020 a nejpozději do 5. 1. 2021 pro fakturační období 1. 7. 2020 - 

31. 12. 2020. Splatnost daňového dokladu/faktury se sjednává 30 dnů. Na daňovém dokladu 

bude vždy uvedeno, že je fakturováno za celkovou službu v příslušném fakturačním období s 

odkazem na tuto Smlouvu tzn. za údržbu LBT v jednotlivých sektorech dle Přílohy č. 1 této 

Smlouvy včetně nákladů s ním spojených. Uvedená položka za službu bude v daňovém 

dokladu rozepsána na jednotlivé práce spojené s údržbou LBT. Faktura Zhotovitele Objednateli 

dle tohoto odstavce musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona a 

splňovat všechny požadavky vyplývající z této Smlouvy, jinak nebude Objednatelem přijata k 

úhradě. Přílohou faktury/daňového dokladu musí být vyplněný a Objednatelem podepsaný 

Motodeník (který je Přílohou č. 2 této Smlouvy). 

 

http://tzn.za/
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4.5 Objednatel se zavazuje vyplatit odměnu dle čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy bezhotovostně 

prostřednictvím poskytovatele peněžních služeb na běžný účet Zhotovitele, nebo složením 

dané částky v hotovosti do pokladny Zhotovitele. 

4.6 Zhotovitelem budou fakturovány pouze skutečné vynaložené výdaje do maximální souhrnné 

výše za kalendářní rok určené v čl. 4, odst. 4.2 této Smlouvy. Způsobilými výdaji, které lze 

zahrnout do maximální souhrnné výše dle této Smlouvy jsou ty, které budou uskutečněné v 

období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a to pouze nákup a spotřeba PHM, osobní náklady a 

servis sněžných vozidel pro úpravu LBT, náklady na údržbu značení LBT, platby za pronájem 

sněžného vozidla, náklady na údržbu LBT zajištěnou jiným dodavatelem, náklady spojené se 

zajištěním průjezdnosti tras např. zpevnění povrchu, proklestění, přemostění atd.)  

4.7 V případě vzniku pochybností ze strany Objednatele o správnosti údajů uvedených v 

dokladech dodaných Zhotovitelem při fakturaci, na základě kterých Objednatel poskytuje 

Zhotoviteli úhradu části jeho výdajů dle Smlouvy, se Strany dohodly, že Objednatel neprodleně 

vyzve Zhotovitele k podání vysvětlení. Vysvětlení musí proběhnout ve lhůtě 10 pracovních dnů 

od učiněné písemné výzvy. K úhradě předložené faktury Zhotovitele dojde až po vyjasnění 

pochybností mezi Stranami. 

4.8 Pokud Zhotovitel nebude včas a řádně plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy (zejména viz 

odst. 3.1 této Smlouvy) nebudou výdaje předložené Zhotovitelem za údržbu LBT 

Objednatelem uhrazeny a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení 

smlouvy. K zániku smluvního vztahu dojde dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy 

Zhotoviteli, přičemž za den doručení se v případě nepřebírání pošty považuje 3. den po uložení 

zásilky u poskytovatele zásilkových služeb.   

4.9 Pokud Objednatel nebude plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy (zejména viz 3.2 této 

Smlouvy), má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

K zániku smluvní vztahu dojde dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy 

Objednateli, přičemž za den doručení se v případě nepřebírání pošty považuje 3. den po 

uložení zásilky u poskytovatele zásilkových služeb.   

4.10 Smluvní strany se zavazují, že finanční prostředky budou využívat hospodárně, účelně a 

maximálně efektivně. Veškerá vyúčtování a předkládání výdajů včetně účetních dokladů se 

přitom řídí platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. 

5 Doba trvání Smlouvy 

5.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 

6 Různé 
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6.1 V případě zániku Zhotovitele přechází práva a povinnosti ze Smlouvy na právního nástupce. 

6.2 V případě zániku Zhotovitele bez právního nástupce pozbývá Smlouva platnosti.  

6.3 V případě zániku Objednatele přechází práva a povinnosti ze Smlouvy na právního zástupce. 

6.4 V případě zániku Objednavatele bez právního nástupce pozbývá Smlouva platnosti. 

6.5 Každá se Stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že druhá Strana hrubě 

poruší závazky vyplývající pro ni z této Smlouvy a i přes písemnou výzvu neodstraní následky 

tohoto porušení v přiměřené lhůtě stanovené v takové písemné výzvě. Hrubým porušením se 

rozumí takové jednání strany, které znemožní řádnou realizaci této Smlouvy či je v rozporu s 

ustanoveními zákona a ustanoveními této Smlouvy. 

6.6 Objednatel má výhradní právo od Smlouvy odstoupit pro nemožnost plnění v případě, že 

nebude schopen na rok 2020 zajistit a Zhotoviteli zaručit dostatečné množství finančních 

prostředků dle 4.2 této Smlouvy v souvislosti s realizací díla dle Přílohy č. 1. Je povinností 

Objednatele o takové skutečnosti i o důvodných pochybnostech o této skutečnosti, 

neprodleně informovat Zhotovitele. 

6.7 Od Smlouvy lze odstoupit pouze písemnou formou doručenou ve dvojím vyhotovení druhé 

smluvní straně. Součástí odstoupení musí být specifikace, která jasně bude popisovat důvod 

odstoupení od této Smlouvy.  

6.8 Smluvní vztah lze ukončit i výpovědí bez udání důvodů, přičemž výpovědní doba se sjednává 

30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po jejím doručení druhé smluvní straně. 

7 Závěrečná ustanovení 

7.1 Smluvní strany se podpisem této Smlouvy, kromě dalších ustanovení Smlouvy, zavazují v rámci 

svých vlastních sil a možností účel této Smlouvy všemožně podporovat a nepodnikat žádné 

kroky a činnosti, které by naplňování účelu této Smlouvy mohly ohrozit či jej jakkoliv jinak 

omezovat. 

7.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel 

obdrží jeden stejnopis. 

7.3 V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se ukáže jako neplatné, zůstávají ostatní 

ustanovení této Smlouvy v platnosti a Strany se zavazují uzavřít příslušný dodatek k této 

Smlouvě odpovídající smyslu a účelu takového neplatného ustanovení podle českého práva. 

7.4 Veškeré termíny uvedené v této Smlouvě s počátečními velkými písmeny mají pro celý obsah 

Smlouvy význam stanovený příslušnou definicí takového termínu v této Smlouvě, ledaže by 

takové použití bylo jednoznačně v rozporu s kontextem této Smlouvy. 



 

9 
 

7.5 Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 „Seznam zhotovitelem udržovaných LBT" a 

Příloha č. 2 „Motodeník“.  

7.6 Tato Smlouva může být měněna jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to 

písemnými a vzestupné číslovanými dodatky. 

7.7 Jakýkoliv odkaz na článek, odstavec nebo přílohu znamená odkaz na příslušný článek, odstavec 

nebo přílohu této Smlouvy. 

7.8 Smluvní strany této Smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k 

právním úkonům, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, a že ji uzavírají v souladu se 

zásadami poctivého obchodního styku. 

7.9 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

7.10 Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, v dobré víře a ve společném zájmu zajistit i 

za nestabilních finančních okolností kvalitní údržbu LBT, aby Zhotovitelem udržované LBT byly 

vyhledávanou atraktivitou a hodnotným příspěvkem ke sportovnímu vyžití návštěvníků 

Jeseníků, nejkrásnějších českých hor. 

 

V Šumperku, dne: ______________________ 

 

 

Podepsán: ___________________________  Podepsán: ___________________________ 

Jméno: Ing. Adam Kalous   Jméno: _______________________ 

Funkce: Předseda správní rady   Funkce: ________________________ 

Strana: Objednatel    Strana: Zhotovitel 

 

Příloha č. 1: Seznam zhotovitelem udržovaných LBT 

Příloha č. 2:  Motodeník 


