
                                                 č. smlouvy objednatele :  294 /19 /VÚ-P210/O 
   

 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 

zákoníku v  platném znění   
 
  

I. 

 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel :  Ostravské komunikace, a.s. 
 Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
 tel: 595 621 111,   fax: 595 621 103 
 Zápis v obch. rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 
zastoupený :  Ing. Danielem Lyčkou - předsedou představenstva 
pověřen k jednání ve věcech 
-  smluvních :  Bc. Markéta Bartošová, tel: 595 621 404 
- zimní údržby :  Pavel Król, tel: 595 621 203 (od 700 do 1500 hod.) 
 centrál.dispečink, tel: 596 622 922, 595 621 261, 602 571 160 (nonstop) 
IČ :  25396544 
DIČ :  CZ25396544 
bankovní spojení :  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Zhotovitel :  Zemědělská společnost Košatka spol. s r.o.   
 Oderská 35, 739 23 Stará Ves n. Ondřejnicí-Košatka 
zastupuje :  xxxxxxxxxxxxxx ,  mob.: xxx xxx xxx   
IČ :    47975733    
DIČ :    CZ47975733 
bankovní spojení :    GE Money Banka a.s.,  č.ú. xxxxxxxxxxxxxx   
 

II. 

PŘEDMĚT  SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí x ks mechanizačního prostředku - traktoru 
s radlicí do výkonu 74 kW, s kvalifikovanou obsluhou pro provádění zimní údržby 

komunikací na území města Ostravy, za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 

III. 

 DOHODA O CENĚ A PLATEBNÍCH PODMÍNKÁCH 

1. Cena za práce a služby x ks traktoru s obsluhou dle části II. této smlouvy o dílo je 
stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. dohodou smluvních stran takto: 

 a)  výkon traktoru - pluhování   x,- Kč/hod. 

Účtuje se a fakturuje pouze skutečná doba výkonu podle záznamů provozu výkonu 
traktoru potvrzených objednatelem. 

 b) pohotovost v místě objednatele      x,- Kč/hod. 

Účtuje se a fakturuje pouze skutečná doba pohotovosti v místě objednatele podle 
záznamů provozu výkonu traktoru potvrzených objednatelem. 

c) pohotovost v místě zhotovitele      x,- Kč/hod. 
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Účtuje se a fakturuje pouze skutečná doba pohotovosti v místě zhotovitele, tj. po 
odečtení doby pohotovosti v místě objednatele a doby výkonu, max 24 hod. za 
kalendářní den. Pohotovost nebude fakturována v čase plnění dle bodu IV. odst. 1 
smlouvy o dílo. 

K cenám bude připočítána výše DPH v zákonem stanovené výši.  

2. Vyúčtování - fakturace a placení prací a služeb dle bodu II. této smlouvy o dílo bude 
prováděno dílčí měsíční fakturací.  

3. Zhotovitel bude fakturovat skutečné výkony a pohotovost dle záznamu o provozu 
mechanismu. Kopie záznamů potvrzené dispečerem OK, a.s. musí být přílohou každé 
faktury. 

4. Faktury budou zasílány zhotovitelem objednateli nejpozději vždy k 5. dni 
následujícího měsíce za uplynulý měsíc. 

5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004  Sb. o DPH v platném 
znění. 

6. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů, od jejího doručení objednateli.  

7. Nebude – li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy.  

8. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí – li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury. 

 

IV.  

ČAS PLNĚNÍ 

1. Předpoklad doby plnění dle bodu II. této smlouvy o dílo, je stanoven od 15. 11. 2019 do 
31. 3. 2020. 

2. V období od 15. 11. 2019 do 30. 11. 2019 a od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 bude 
zhotovitelem prostředek dle bodu II. této smlouvy nasazen k výkonu na adrese 
objednatele do 12 hodin po telefonickém pokynu objednatele. 

3. V období od 1. 12. 2019, počínaje denní směnou, do 15. 3. 2020 bude zhotovitelem 
prostředek dle bodu II. této smlouvy uveden do trvalé pohotovosti v místě zhotovitele. 
Tento prostředek sjednaný pro pohotovost v místě zhotovitele, včetně jeho osádky bude 
k dispozici objednateli na adrese objednatele do dvou hodin po telefonickém pokynu 
objednatele. 

 

V. 

ZVLÁŠTNÍ  UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této smlouvy podle pokynů dispečera 
objednatele v čase plnění dle bodu IV. nepřetržitě 24 hod. denně ve dvou směnách, 
včetně sobot, nedělí a svátků. Střídání osádek bude prováděno 2 x denně, a to v 08.00 
hodin a ve 20.00 hodin. 

2. Zhotovitel se zavazuje vést záznamy o denních výkonech traktorů, které budou po 
ukončení každé směny potvrzeny dispečerem objednatele. Záznamy budou řádně 
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vyplňovány se všemi náležitostmi rozhodnými pro fakturaci. Záznamy budou předkládány 
ve třech vyhotoveních. 

3. Pohotovost v místě zhotovitele bude hlášena na dispečink objednatele denně pověřeným 
zástupcem zhotovitele s uvedením jmen obsluh a SPZ traktoru na každé směně a 
telefonní čísla, na kterých lze dát pokyn obsluhám k nástupu na směnu. 

4.  Pověřený zástupce objednatele :    
     Pavel Król. tel: 595 621 203, dosažitelný během pracovní doby od 07.00 do 15.00 hodin 
     centrální dispečink, tel:  596 622 922, 595 621 261, 602 571 160 (nepřetržitě) 

VI. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Traktor bude opatřen závěsnou radlicí na sníh, kterou zajistí objednatel. Zhotovitel je 
povinen vybavit traktor světelným majákem. 

2. Zimní vybavení traktoru a ochranné pracovní pomůcky pro obsluhu mechanismů 
zabezpečí zhotovitel. 

3. Bezpečnostní školení obsluh traktoru provede zhotovitel. Zástupce objednatele provede 
instruktáž o vlastním výkonu zimní údržby před zahájením dohodnuté činnosti. 

4. Doba nasazení traktoru dle bodu IV. odst. 2 této smlouvy o dílo může být pro měsíc 
březen upravena písemnou dohodou smluvních stran. Tato písemná dohoda bude 
považována jako platný dodatek k této smlouvě. 

5. Při prodlení smluvního termínu uvedeného v bodě IV. odst. 2 a 3 smlouvy o dílo má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
hodinu prodlení s přistavením mechanizačního prostředku – traktoru s radlicí do sídla 
objednatele. Pokud bude objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou hodinu prodlení 
s přistavením mechanizačního prostředku – traktoru s radlicí do sídla objednatele na 
výzvu objednatele řádně a včas. 

6. Při nedodržení termínu splatnosti faktur objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu dle 
platné právní úpravy. 

7. Ustanovením bodu VI. odst. 5 a VI. odst. 6 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti 
smluvních stran k náhradě škod, vzniklých smluvním stranám nebo třetím osobám, 
způsobených nesplněním smluvních závazků a škod vzniklých v příčinné souvislosti 
s tímto nesplněním.  

8. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené zhotovitelem při provádění 
předmětu plnění této smlouvy zhotoviteli nebo i třetím osobám.  
 

9. Na požádání objednavatele zhotovitel předloží pojistnou smlouvu. 

VII. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání 
smlouvy do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po 
podpisu smlouvy. Společnost Ostravské komunikace, a. s. se současně zavazuje 
informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní 
straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění  smlouvy na e-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxx bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již 
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní 

mailto:zeska@volny.cz
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strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle srozumitelně, 
nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku, na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení smlouvy o dílo 
podstatným způsobem. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží 
zhotovitel a 1 objednatel. 

    V Ostravě dne:                                                             V Košatce dne: 
 Objednatel                                                                    Zhotovitel 

 
 
 
 
             .................................................. .................................................. 
 Ing. Daniel Lyčka xxxxxxxxxxxxx 
                 předseda představenstva       jednatel společnosti 


