
Smlouva o dílo č. 01/2019/SZKM 

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. 
(Občanský zákoník)

Smluvní strany
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s.

Dělnická 164,434 01 Most - Velebudice 

Zastoupený: Ing. Václavem Zahradníčkem, předsedou představenstva
Tomášem Kubalem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
ID datové schránky:
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 771
(dále jen objednatel)

64052265
CZ64052265

vywt2un

Zhotovitel:

Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
ID datové schránky: 
(dále jen zhotovitel)

Rapid Most spol. s r.o.
Marš. Rybalka 1020, 434 01 Most 
Ing. Vladimírem Plhákem, jednatelem

250 45 393 
CZ25045393

4rqwchb

II.
Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje vykonávat funkci Odpovědného zástupce podle ustanovení 
§ 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
a to v následujících oborech:

- Projektová činnost ve výstavbě;



- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
- Poradenská a kontrolní činnost;

- Technická pomoc formou konzultací, týkající se problematiky v provádění staveb;
- Provádění dopravní stavby nebo její změny.

2) Zhotovitel se zavazuje ve výše uvedených oborech provádět smluvené práce 
v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které 
spočívá v zajištění odborného vedení v uvedených oborech, dle ust. § 158, zákona 
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, a také v souladu s ustanoveními právního řádu ČR, 
příslušných norem a předpisů.

III.
Doba plnění

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne účinnosti této smlouvy.
2) Závazkový vztah založený touto smlouvou zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni, na němž se oprávnění zástupci 
obou smluvních stran dohodnou, nebo

b) výpovědí jedné ze smluvních stran, výpovědní lhůta pro obě smluvní strany 
činí 2 měsíce s tím, že výpovědní lhůta počíná běžet od prvého dne 
kalendářního měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi druhé 
smluvní straně, nebo

c) okamžitým odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran (objednatel 
i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy pouze v případech, kdy 
druhá smluvní strana poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy 
podstatným způsobem). Za podstatné porušení smlouvy se rozumí zejména 
nedostatečná kvalita předmětu plnění této smlouvy.

3) Odstoupit od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel, je-li vadné plnění podstatným 
porušením této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy 
se rozumí:

• neodůvodněné přerušení prací zhotovitelem trvající déle jak 1 měsíc,
• vyhlášení konkursu na majetek jedné či druhé smluvní strany,
• neplnění povinností zhotovitele v souladu s ustanovením čl. II. této smlouvy 

v minimálně dvou zjištěných případech.

IV.
Cena díla a platební podmínky

1) Cena za provedení prací v dohodnutém rozsahu a kvalitě byla stanovena jako neměnná 
dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele ze dne 8. 4. 2019 ve výši 14.000,-Kč 
bez DPH měsíčně.

2) Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých 
je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.

3) Fakturace bude prováděna měsíčně.
4) Měsíční faktury budou zhotovitelem vystaveny v souladu s platnými předpisy 

o náležitostech daňových dokladů. Faktura musí vedle náležitostí dle zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, obsahovat i číslo smlouvy uvedené v záhlaví.



5) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) 
pokud nebude obsahovat uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit 
důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury 
objednateli.

6) Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy.

V.
Odpovědnost za plnění závazku

1) Zhotovitel je vázán k bezplatnému odstranění vad, které prokazatelně způsobil, 
bez zbytečného odkladu a v termínu, ke kterému se zaváže ve smyslu následujícího 
bodu této smlouvy.

2) Případné reklamace objednatele musí mít vždy písemnou formu, která bude obsahovat 
i termín odstranění reklamovaných vad s přihlédnutím na klimatické podmínky. 
Zhotovitel se zavazuje reagovat na uplatněnou reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení.

3) Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé při činnosti objednatele, zásahem třetích osob 
a vyšší moci.

4) Náhrada škody může být uplatněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

VI.
Ostatní ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na základě nabídky zhotovitele ze dne 8. 4. 2019. Smlouva 
je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

2) Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 
za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 
či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 
zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 
písemnosti.

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedené objednatelem, která bude přístupná dle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení 
smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob 
rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu.

4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které 
musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
— o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv4



a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu 
v registru zhotovitel.

8) Po uveřejnění v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/emailem potvrzení 
od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu.pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 
v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9) Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znění.

10) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

11) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

25. 04. 2019
V Mostě dne.......................... V Mostě dne.0^:

Za objednatele:

Příloha č. 1 - Nabídka



^RapidMost
spol. s r.o.

Nabídka
Odborné vedení provádění dopravní stavby nebo její změny 

Odpovědný zástupce pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

Odpovědný zástupce v oboru projektová činnost ve výstavbě

dle stavebního zákona č. 183/2006 (aktuální znění k 1.1.2014), §158

uchazeč: Rapid Most spol. s r.o., jmenovitě Ing. Vladimír Plhák, autorizovaná
osoba v oboru staveb, specializace dopravní stavby, ČKAIT 0401506

praxe: ve stavebnictví 35let, autorizován v r. 2003

popis činnosti: uvedeno v popisu prací

vypočet dle objemu: 1 % z ročního objemu prací

l-Kč x zimní koef. 0,85 

I-/12 měsíců

vypočet dle Normohodin: 8 Nh/týden; 30Nh/mésíc; 360Nh/rok 

360Nh x 550,-Kč dle ceníku UNIKA 

'-Kč xzimní koef. 0,85 

í-/12 měsíců

Nabídková cena bez DPH činí

Podmínky: celoroční objednávka; fakturace měsíční

-Kč

14.000,-/měsíc

www. ra pld most.cz Rapid Most spol. s r.o. • MarS. Rybalka 1020, 434 Ol Most 
IČ: 25045393 • DIČ CZ25045393



Datum Jméno, příjmení Funkce Podpis

Zpracoval/a/i/y:

Manažer divize:

Ředitel společnosti: Ředitel společnosti r •

_______________
Za divizi posoudil/a:

1MP WĚKĚt
AK - právně posoudil/a: Uveřejnění v registru smluv: DNE EE3ANO

Manažer ekonomie schválil/a: Manažer divize EKO

Schváleno dne:

Datum uveřejnění smlouvy:
Poznámka: siHn sm/7nio/?7k-\A

ID smlouvy z registru smluv:
j/rt tt/uru u w t / w t l/z-í vití


