
98/P/2019

SMLOUVA O DÍLO
(podle ust. §  2586 a násl. občanského zákoníku)

Číslo smlouvy objednatele: 98/P/2019

1. Smluvní strany

I.

Úvodní ustanovení

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

České Budějovice

Došlo: -   ̂ -0t|- 2019

Přiděleno: '  i  *

Počet listů/ příloh: '  ■
«a:

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10 370 10 České Budějovice 
Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace 

technických: ..........................., vedoucí OTPS, 
.............................. tel. ....................

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
bankovní spojení: .................................... . . ...........................................

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u 
KS v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zhotovitel: Ing. Jaroslav Litvan -  inženýrská činnost ve stavebnictví
Pod Lesem 187 
373 67 Bořek
Zastoupen: Ing. Jaroslav Litvan, email: litvan.koobozp@seznam.cz 

IČO: 472 18 444 DIČ: CZ 6210091481
bankovní spojení: .................................... . . ...........................................

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném 
Magistrátem města Č. Budějovice -  Ž/14362/2009/ZJ/21571/2

Koordinátor BOZP
Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Litvan kontakt: 727 884 728

2. Název akce: „Most ev. č. 0346-1 Nová Včelnice“

II.
Předmět a účel

1. Výkon funkce a zajištění povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi během realizace stavby výše uvedené akce ve smyslu ust. § 14, 15 a 18 zák. 
č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v platném znění (dále též „koordinátor44).
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III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat koordinátora do termínu dokončení díla. Dle smlouvy 
s dodavatelem stavebních prací je stanovena doba dokončení díla na 150 kalendářních dnů 
ode dne předání staveniště včetně (předpoklad květen 2019).

IV.
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se 
zákonem č. 526/1990 Sb., v pl. znění.

Cena díla je pevná a činí dle nabídky ze dne 313. 2019:
DPH 21%

33 900,- Kč
7 119,-Kč

Cena díla celkem včetně DPH 41 019,- Kč

2. Cena je nejvýše přípustná, lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po 
vzájemné písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

V.
Způsob výkonu

1. Výkon funkce koordinátora pro realizaci se řídí § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., vpl.
znění, a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v pl. znění.

2. Koordinátor je při realizaci stavby povinen:
a) bez zbytečného odkladu
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací,
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat 
zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. Toto bude učiněno 
písemně do stavebního deníku, včetně uvedení podrobností o přestupku, kým byl spáchán, 
kdy byl spáchán, o termínu na nápravu, apod.

• oznámit objednateli případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby přijata přiměřená opatření 
ke zjednání nápravy. Toto oznámení bude učiněno emailem nebo písemně zástupci ve 
věcech technických a bude obsahovat informaci o osobě či osobách, které provinění 
způsobily, konkrétní popis porušeného předpisu či předpisů s odkazem na příslušnou 
legislativu a fotodokumentaci.

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k z. č. 309/2006 Sb.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou koordinátor 
vyhotoví a odešle objednateli po ukončení stavby. Faktura bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu.
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2. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet koordinátora uvedený v této 
smlouvě.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího 
doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním 
fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura 
obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou 
k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

VIL
Věci určené k provedení díla

1. Objednatel je povinen předat včas koordinátorovi všechny informace, nutné k provedení 
předmětu činnosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat koordinátor. 
Objednatel je povinen předat koordinátorovi také veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 
staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace 
stavby.

vin.
Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení smluvního závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5000,- Kč, za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek dle čl. V. této 
smlouvy.

2. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zákonné úroky z prodlení.
3. Smluvní pokutu je koordinátor povinen poskytnout ve formě slevy z faktury. Těmito 

ujednáními není dotčeno právo smluvních stran na náhradu způsobené škody.

IX.
Další ujednání

1. Koordinátor se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se 
vztahují k prováděnému dílu.

2. Koordinátor i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
zákonem.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou 
budou řešit především vzájemným jednáním.

2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 98/P/2019 a nabídka 
zhotovitele ze dne 31.3. 2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
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3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném zněm zpracovává a 
shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného 
použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
8. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou 

formou.
9. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá strana obdrží 

po jednom výtisku.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít 

smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své podpisy.

11. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy od 
samého počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI

98/P/2019


