
SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle §2586 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 
  
 číslo smlouvy objednatele:  
 číslo smlouvy zhotovitele: 

 

I. Účastníci smlouvy 

Fakultní nemocnice Plzeň 

Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, PSČ 305 99 

zastoupena: MUDr. Václavem Šimánkem, PhD.       

IČ 00669806 ; DIČ CZ00669806 

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 33739311/0710 

(dále jen „objednatel") 

a 

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

Líně, Plzeňská 666, PSČ 330 21 

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825 

zastoupena: Pavlem Foltýnem, jednatelem  

 datová schránka: 6jj6p2u 

 IČ 25229761; DIČ CZ 25229761  

(dále jen „zhotovitel") 

II. Předmět smlouvy a účel smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je provádění zimní údržby v: 

Možné lokality zásahů: 

Primárně - FN Plzeň Bory, areál 1, 2 – bývalá vojenská nemocnice  (Edvarda Beneše č. p. 13, 9) 

- Garáže odboru dopravy (Edvarda Beneše č. p. 19) 

- Transfúzní oddělení (ul. 17 listopadu č. p. 12) 

Sekundárně jen při kalamitní situaci a po výzvě objednavatele a v případě volných kapacit 

zhotovitele (nezávazně) - FN Plzeň Lochotín, areál (Alej svobody č. p. 80) 

- Internáty FN Lochotín (Pramenní č. p. 20) 

 

Další provozní informace: objednavatel v telefonické výzvě vždy upřesní přesnou lokalitu zásahu. 

Taktéž bude ve výzvě upřesněn i rozsah požadovaného zásahu (např. jen pluhování, pluhování 

s posypem apod.) 

 

2.2 Zhotovitel se tímto zejména zavazuje odstraňovat sníh pluhováním a provádět posyp solí na 

silnicích v celkovém rozsahu cca 5 km FN Plzeň – Bory, 7 km FN Plzeň Lochotín. 

2.3 Zimní údržbou se rozumí, že dle §41 vyhlášky 104/1997 se na komunikacích jejím výkonem  

zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti 

komunikací. 



III. Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bude provádět objednané práce průběžně v termínu od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019. 

3.2 Provádění objednaných prací bude prováděno dle potřeby 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, resp. 

dle podmínek specifikovaných v čl II Předmět smlouvy a její účel. 

3.3 Pro vzájemnou komunikaci určují smluvní strany tyto kontaktní osoby a údaje: 

za objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních:   

XXX – vedoucí provozního odboru FN Plzeň 

XXX 

 

Ve věcech provozních:  

XXX – vedoucí oddělení údržby venkovních ploch FN Plzeň 

XXX 

  

za zhotovitele: 

Ve věcech obchodních:  

XXX 

 Ve věcech technických:  

XXX 
 

NON STOP tel. pro objednání zásahů: 725 456 860 

IV. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí provedených prací, pokud nebude prokazatelně 

zimní údržba provedena. 

4.2 V případě nepřítomnosti objednatele nebo jím pověřeného zástupce při převzetí provedených 

prací platí podle výslovné dohody obou smluvních stran nevyvratitelná domněnka, že služba byla 

řádně provedena včas a za podmínek této smlouvy. 

4.3 Objednatel se zavazuje včas provádět úhrady za provedené práce podle předložené fakturace. 

4.4 Zhotovitel je oprávněn po předchozím upozornění okamžitě zastavit dodávky prací, které jsou 

předmětem této smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením déle než jeden měsíc. 

V. Úhrady 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené práce dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy. 

5.2 Úhrada za provedené práce bude prováděna měsíčně na základě faktury vystavené zhotovitelem 

ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, která bude činit třicet (30) dní od vystavení. 

5.3 Fakturu za příslušný měsíc vystaví zhotovitel objednateli do 15. dne následujícího měsíce a pošle 

poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň. Přílohou každé faktury bude výpis zásahů za 

příslušný měsíc potvrzený odpovědnou kontaktní osobou objednatele. 



VI. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta 

6.1 V případě prodlení objednatele s placením faktur zhotoviteli je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý jednotlivý kalendářní den 

prodlení. 

6.2 V případě, že zhotovitel nesplní svoje povinnosti dané touto smlouvou, má objednatel nárok 

účtovat smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou prokazatelně neprovedenou zimní údržbu 

VII. Platnost smlouvy 

7.1 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu a uzavírá se s účinností: 

 od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019. 

7.2 Ukončení této smlouvy je možné: 

7.2.1 dohodou obou smluvních stran, 

7.2.2 výpovědí objednatele bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počne běžet 

první den měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

VIII. Závěrečná ustanovení 

8.1 Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě dohody smluvních stran podle § 2586 a násl. 

občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Práva a povinnosti touto 

smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

8.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží 

zhotovitel 

8.3 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. 

8.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena za svobodné vůle a bez nátlaku. 

8.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu ve lhůtě a za podmínek 

stanovených zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

8.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

8.6.1 Příloha č. 1: Kalkulace nabídkové ceny 

 

 

V Plzni dne:                                 V Plzni dne:  

 

 

 

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.   Fakultní nemocnice Plzeň 

Pavel Foltýn       MUDr. ŠIMÁNEK Václav, Ph.D. 

jednatel      ředitel  



377226226 Fax : E-mail : plzen@saferoad.czTelefon

Odběratel :

Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

Mobil :
E-mail :

K rukám: 
Telefon
Fax :

NABÍDKA
Zimní údržba - FN Lochotín, FN Bory PlzeňSTAVBA: 

Plzeňská 666
330 21 Líně

DIČIČ 25229761 CZ25229761

Dodavatel :

: :

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM  REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI
ODDÍL C, VLOŽKA 10825

Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Řada dokladu 500
Číslo dokladu 182897

:
:

Popis dodávky :
Zimní údržba

Způsob dopravy

Platební podmínky :

:

Místo určení :

Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

Popis dodávkyřádek

Množství CC bez DPH DPH CC s DPHJC bez DPH Sleva %
CC bez DPH 

po slevěč.

Datum pořízení
Datum dodání

: 9.10.2018
:

Platnost nabídky : 31.3.2019

Název stavby : 

sůl posypová
kg1,00 3,00

1

Fakturace dle skutečnosti.
0,00 3,003,00 3,00

Ostatní
km1,00 39,00

2

Pluhování s posypem.
Fakturace dle skutečnosti.

0,00 39,0039,00 39,00

Ostatní
km1,00 22,00

3

Pluhování
Fakturace dle skutečnosti.

0,00 22,0022,00 22,00

Ostatní
km1,00 17,00

4

Posyp
Fakturace dle skutečnosti.

0,00 17,0017,00 17,00

Doprava 30 Kč/km
km1,00 40,00

5

FN nemocnice Lochotín - 1 cesta tam a zpět = 24 km
FN nemocnice Bory - 1 cesta tam a zpět = 18 km

0,00 40,0040,00 40,00

121,00121,00 0,00121,00

Zaokrouhlení
CELKEM Kč 121,00

Cena celkem po slevě bez DPH:
DPH celkem

121,00
0,00

Cenová nabídka na zimní údržbu pro rok 2018/2019, cena je v jednotkách. Bude vždy účtováno dle skutečnosti. 
Fakturace 1x měsíčně.

Vystavil: Nabídka: Renata Foltýnová 182897

mailto:plzen@saferoad.cz


PLATEBNÍ PODMÍNKY
30 dnů netto

Celková cena  platí pouze při kompletní objednávce. 
Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz) 

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE (MIN. 10 DNŮ PŘEDEM) ,  

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

NABÍDKA JE VYTVOŘENA ZA PŘEDPOKLADU PROVEDENÍ PRACÍ VE VŠEDNÍ DEN. POKUD PROVÁDĚNÉ PRÁCE BUDOU 
PROBÍHAT V SOBOTU, NEDĚLI, NEBO VE SVÁTEK, BUDE NABÍDKA NAVÝŠENA O MZDU PRACOVNÍKŮ V TYTO DNY.

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail plzen@saferoad.cz
V případě nejasností či dalších požadavků na dopracování nabídky se obraťte  přimo na mne na tel. 

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním přijemného dne 

 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

!!!!!  P O Z O R  !!!!!
NOVĚ V NABÍDCE PROTIHLUKOVÉ STĚNY
TRVALÉ I DOČASNÉ
RÁDI VÁM ZPRACUJEME NABÍDKU NA VÁŠ PROJEKT
WWW.SAFEROAD.CZ

Vystavil: Nabídka: Renata Foltýnová 182897
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