
statutární město Plzeň                   IBR Consulting, s. r. o.                                  
Odbor investic MMP                            
2018/007411 

                                                                                                                                  

 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 
 

k investiční akci s názvem 
„Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ 

- 
kontrola neoceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

04TUUIN06 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele: 
Ing. David Malán 
tel. XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
 
a 
 
IBR Consulting, s. r. o. 
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 
IČO: 25023446 
DIČ: CZ25023446 
zastoupená Ing. Františkem Benčem, Ph.D. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235748 
 
bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 
 
Kontaktní osoby zhotovitele: 
Zbyněk Lipavský 
tel. : XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“, samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto 
 

smlouvu o dílo  
 (dále jen „smlouva“). 

 
 

I. 
Předmět díla 

 
1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla, kterým se rozumí provedení kontroly neoceněného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále také jako „Soupis“), která je součástí 
PDPS pro stavbu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ 
(dále také jako „stavba“), zpracovaného spol. PRAGOPROJEKT a.s., kdy předmětná PDPS vč. 
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Soupisu bude použita jako podklad do zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby (dále jen 
„veřejná zakázka“), a vyhotovení kontrolního protokolu ve smyslu této smlouvy (dále také jako „dílo“).  
 
Zhotovitel je povinen provést: 
 

a) kontrolu kompletního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle 
platné cenové soustavy ÚRS Praha a.s., Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací – 
staveb pozemních komunikací (OTSKP – SPK); 

b) kontrolu úplnosti Soupisu a případné doplnění chybějících položek; 
c) kontrola souladu vyhotoveného Soupisu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních 
předpisů a technických norem; 

d) kontrolu úplnosti a správnosti výměr u finančně nejvýznamnějších položek Soupisu ve vztahu 
k PDPS; 

e) kontrola zařazení položek stavebních prací do správného číselného znaku dle příslušné 
cenové soustavy; 

f) odstranění případných duplicitních položek Soupisu; 
g) kontrola dodržení předepsaných měrných jednotek; 
h) kontrola správnosti individuálních položek Soupisu, které nejsou obsaženy v základní verzi 

příslušné cenové soustavy tak, aby odpovídaly metodice a zásadám užití daně cenové 
soustavy; 

i) ověření stanovené investorské ceny na úrovni jednotkové ceny položek investorského 
rozpočtu v porovnání s platnými cenovými soustavami v aktuálně platné cenové úrovni; 

j) vyhotovení kontrolního protokolu o provedené revizi („Kontrolní protokol“), který bude 
obsahovat veškeré zjištěné nedostatky vč. předání Soupisu ve finální podobě se zahrnutými 
opravami dle Kontrolního protokolu, který bude způsobilý být podkladem pro výběr 
dodavatele stavby. 

 
Předáním Kontrolního protokolu vč. upraveného Soupisu zhotovitelem objednateli bude splněn závazek 
zhotovitele dle této smlouvy. 

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy nejpozději do 31.01.2019. 
 
2.2. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo na jiném místě dle pokynů 

objednatele.  
III. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 
 
3.1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a je sjednána v maximální 

výši s ohledem na předpokládaný rozsah činností zhotovitele této smlouvy ve výši 570 000,- Kč bez 
DPH (slovy: pětsetsedmdesáttisíc Korun českých), DPH. K ceně díla bude účtováno DPH ve výši 
platné ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění. 

 
3.2. Cena za dílo dle této smlouvy bude zhotoviteli objednatelem uhrazena na základě vystaveného 

daňového dokladu – faktury, přičemž zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu za dílo po 
řádném dokončení všech činností sjednaných touto smlouvou. 
 

3.3. Zhotoviteli je povinen vystavit a doručit daňový doklad fakturu nejpozději do 7 kalendářních dní ode 
dne předání Kontrolního protokolu objednateli.  
 

3.4. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury 
objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny za dílo. 
 

3.5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
níže uvedené náležitosti: 
 
 číslo zakázky objednatele 04TUUIN06, 
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 rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně 
DPH v Kč,  

 skutečně odpracovaný počet hodin a hodinovou sazbu dle této smlouvy, 
 označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 

zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i 
objednatele,  

 důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. 
účtu, na který má být placeno,  

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 21 dnů,  
 datum uskutečněného zdanitelného plnění, částka k úhradě, 
 faktura musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, 

PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu konečného příjemce 
faktury: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32.  

 
3.6. Cena za dílo dle této smlouvy bude hrazena objednatelem bezhotovostní platbou na účet zhotovitele 

uvedený v této smlouvě. 
 

3.7. Bude - li oprávněnost fakturované částky objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto 
skutečnost bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli a zdůvodnit své námitky, a to vše před datem 
splatnosti ceny dle faktury. 

 
IV. 

Smluvní pokuty 
 

4.1. V případě prodlení s úhradou ceny dle faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné 
výši. 
 

4.2. Neprovede-li zhotovitel dílo v požadovaném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu 
dohodnutou na 0,1 % z ceny předmětné díla za každý den prodlení.  

 
V. 

odpovědnost za vady, záruka 
 

5.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je provedeno podle této smlouvy, a že po 
stanovenou dobu (záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě o dílo. 
 

5.2. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 
poskytnout bezplatné odstranění vad, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.  Zhotovitel je povinen 
případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace objednatelem. 
 

5.3. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez 
zbytečného odkladu v souladu se zákonem. 
 

VI. 
Další ujednání 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této 

smlouvě dohodnutých. 
 

6.2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. 
 

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o prováděné akci neposkytne bez souhlasu objednatele 
jinému subjektu. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
 
7.1. Smluvní strany se dohodly, že další práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto 

smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

7.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které by 
mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
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7.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy jako 
celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude co 
nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

7.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami 
přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení 
§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

7.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost soudu 
věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský 
soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni 
bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, 
občanského soudního řádu, v platném znění. 
 

7.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

7.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 
7.8. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, týkající 

se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze 
smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z 
jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

7.9. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
(3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

7.10. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 
dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského 
zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

7.11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

7.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro 
jejich případné právní nástupce. 
 

 
V Plzni dne 16.01.2019      V Praze dne 18.12. 2018 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
…………………………………………………   ……………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník      Ing. František Benč, Ph.D.  
vedoucí odboru investic MMP     jednatel společnosti   
   

 
 
 

 
 

 


