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Město Tábor Odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy 

    
 

Smlouva o díloSmlouva o díloSmlouva o díloSmlouva o dílo 
uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákona   

číslo: 3200/SD/00013/19 
1.Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:  Město Tábor – zastoupené vedoucím odboru ŠMaT            
                           Ing. Radomírem Koubou                              
                           Žižkovo náměstí čp.2 
                           390 15 Tábor 
                           IČO: 253014, DIČ: CZ00253014 
                           Bankovní spojení xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 
                           Odpovědný zástupce ve věcech 
                           a)smluvních :  Ing. Radomír Kouba 
                           b)technických: p. Karel Šíp 
 
1.2.Zhotovitel:   Miroslav Švec   
                           Partyzánská 2659 
                           390 03 Tábor 
                           Zastoupený: Miroslavem Švecem  
                           IČ:15781291  DIČ: CZ 
                           Bankovní spojení: ČSOB Tábor  
                           Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
 

II. 
Předmět smlouvy 

Objednatel zadává touto smlouvou a zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu, a za 
podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá revizní zprávy na 
předepsané subjekty uvedené v příloze této smlouvy v rozsahu a čase stanoveném touto 
smlouvou. Zhotovitel odstraní závady na zařízení od nahlášení objednatelem v době trvání 
platnosti revize do 24 hodin.  
 
Název: „Revize hromosvodů a zařízení elektro prováděné v roce 2019 
v ZŠ a MŠ Tábor“                                         
 

III. 
Čas plnění 

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu podle čl. I této smlouvy dle 
přiloženého soupisu v termínu od února  2019 do 10.prosince 2019. 
 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. 
Celková cena bez DPH                      84.876,- Kč 
DPH 21%                      17.824,- Kč 
Celková cena včetně DPH                     102.700,- Kč 
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2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla, včetně 
odstranění drobných závad v době revidovaného objektu.  
3. Cena díla za všechny objekty je považována za cenu nejvýše přípustnou. 
4. Faktury budou vystavovány na jednotlivá zařízení po předání revizní zprávy bez závad 
podepsanou ředitelem (ředitelkou) právního subjektu.  
 

V. 
Předání předmětu plnění 

1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu § 536 a 
násl. obchodního zákoníku. Drobné opravy na el. zařízení budou součástí revize. Větší 
opravy budou řešeny samostatnou objednávkou na základě nabídkové ceny.    

2. Kompletní revizní zpráva bez závad bude objednateli předána v listinné podobě ve dvojím 
vyhotovení  ke každé budově. 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Fakturu uhradí objednatel po předání revizní zprávy dle bodu III. této smlouvy a po jejím 
odsouhlasení ze strany objednatele. 
2. Doba splatnosti na faktuře bude 14 dnů. 
3. Faktura bude zaslána  na adresu objednatele. 
 

VII. 
Součinnost 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu plnění poskytne zhotoviteli 
potřebnou součinnost, spočívající v případném předání doplňujících informací a umožní mu 
přístup do prostoru objektů v pracovní době na dobu nezbytně nutnou pro zpracování 
předmětu díla. 

 
VIII. 

                                              Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. 
Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním z. č. 106/1999 Sb. ( o 
svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, 
ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 
 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla, nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné ceny předmětu plnění včetně DPH za 
každý, byť i započatý den prodlení. 
2. Při prodlení objednatele se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z nezaplacené částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní 
strany k jejímu zaplacení. 
 

X. 
Další ujednání 

 
Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle této vzniklé Občanským 
zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují tento řešit dohodou v rámci 
zásady „ dobré vůle „. Pokud jednání smluvních stran v  takových případech nebude úspěšné, 
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sjednává se jako místně příslušný obecný soud objednatele. 
Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti 
s plněním smlouvy zhotovitelem. 
Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě 
zúčastněné smluvní strany. 
Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv, a že zašle správci registru smluv 
k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu do 30 dní ode dne 
uzavření smlouvy. 
1. Obě smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo může být měněna pouze 
očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, podepsanými oběma smluvními stranami. 
2. Pokud není sjednanými podmínkami stanoveno jinak, platí pro tuto smlouvu příslušné 
ustanovení obchodního zákoníku v platném znění. 
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
4. Odstoupení od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s dodáním předmětu plnění o více 
jak 30 kalendářních dnů po termínu plnění po termínech na jednotlivé právní subjekty a dále 
oprávnění odstoupit od smlouvy pro případ, že plnění je v rozporu s ustanoveními smlouvy, s 
obecně závaznými právními předpisy. 
5.Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského úřadu 
(Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
strana obdrží: zhotovitel jeden stejnopis a objednatel dva stejnopisy  

 
 
 
 
 
   V Táboře dne 21. ledna  2019                                     V Táboře dne 21. ledna  2019                                                                     
 
 
 
 
 
 
  
 
...................................................      ...................................................... 
          Za zhotovitele:                 Za objednatele:                                         
 
 
              


