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Objednávka - Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 536 a následujících ustanovení (tzn. až § 565) obchodního zákoníku 513/91 Sb. 

 

 

 

I. Smluvní strany 
 

 

Objednatel:                                                                                  Zhotovitel: 

 

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje 

příspěvková organizace,  

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04  

jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, 

oddíl Pr, vložka 114 

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 

odpovědný pracovník: Lenka Tomášková, vedoucí 

oddělení majetku a inženýrských činností  

tel.: 352 356 144, mobil: 607 802 371, 

tomaskova.lenka@ksusk.cz  

 

 

EKOLA group, spol. s r.o. 
se sídlem: Mistrovská 4, 108 00 Praha 10  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského 

soudu v Praze, oddíl C, vložka 39803 

oprávnění k podnikatelské činnosti: ev.č. 63981378  

odpovědný zástupce: Ing. Libor Ládyš, jednatel společnosti   

odpovědný zpracovatel: Ing. Aleš Matoušek, Ph.D., 

vedoucí oddělení akustiky, tel. 776 112 774, email: 

ales.matousek@ekolagroup.cz  

 

 

IČO              70947023 

DIČ              CZ70947023 

Bank. spoj.    78-2496840247/0100 

 

IČO:       63981378 

DIČ:       CZ 63981378 

Bank. spoj.    473366133/0300 

 

 

 

 

II. Předmět plnění 

 

Kvalitativní určení: Množství III. Cena 

 

Objednáváme u Vás vypracování akčního plánu protihlukových 

opatření pro Karlovarský kraj, podle Směrnice 2002/49/EC o 

snižování a řízení hluku v životním prostředí a v souladu s 

vyhláškou č. 315/2018 Sb., v platném zněním. Akční plán bude 

vycházet ze strategických hlukových map a dle metodického 

návodu vycházejícího z Ministerstva zdravotnictví ČR.  

 

Předmětem této zakázky bude sestavení vlastního akčního plánu 

dle strategických hlukových map, včetně vyplnění příslušných 

formulářů a tabulek, v rozsahu dle přílohy.  

 

Název zakázky:  

Akční plán protihlukových opatření v Karlovarském kraji 

 

 

 

 

 

návrh AP 

elektronicky 

+ 1 paré 

 

finální AP 

elektronicky 

+ 4 paré  

 

  

 

 

 

 

celkem bez DPH:   175.000,- Kč 

DPH 21%:                36.750,- Kč 

----------------------------------------- 

celkem vč. DPH:    211.750,- Kč  

 

 

 

mailto:tomaskova.lenka@ksusk.cz


 

IV. Doba plnění 

  

návrh akčního 

plánu  

do 30. 06. 2019 

 

finální část akčního 

plánu do 14 dní po 

uplynutí lhůty 

uveřejnění (45 dní)  
 

 

V. Místo plnění 

  

KSÚS KK 

Chebská 282 

Sokolov 

VI. Doprava 

 

 

dodavatelem 

VII. Záruka a sankce 

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla 

objednateli. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti 

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou 

přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého 

díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 

0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.  

 

 

 

 

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání 

 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práci. Faktura musí obsahovat: označení, číslo, obchodní 

jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel 

je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré 

náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou 

stran.  

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně 

poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání 

stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany 

ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem 

zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků 

objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 

104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy 

České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto 

projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o 

realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a 

poskytnout součinnost všem osobám oprávněných k provádění kontroly. 

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů kupujícího, které jsou 

uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je 

požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatele v rámci přípravy a realizace staveb na 

silnicích II. a  III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. 

 

Za objednatele:                                                                                 Za zhotovitele: 

Ing. Jan Lichtneger                                                                          Ing. Věra Ládyšová 

ředitel organizace                                                                                jednatelka společnosti 

 

 

 

v Sokolově, dne 15.5.2019    Razítko a podpis                        v Praze, dne 13.5.2019 Razítko a podpis          

 

http://www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju

