
                            

SMLOUVA O DÍLO 

                                                                         ev. číslo zhotovitele :  1 

ev. číslo objednatele : 2/SLMT 

uzavřená dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanská zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

 

Správa lesů města Tábora s.r.o. 

U Čápova dvora 2712, 390 02 Tábor – Měšice 

Zastoupená                            jednatelem společnosti 

Bankovní spojení: KB Tábor , č.ú. 9966080257/0100 

IČ: 625 02 646 

DIČ: CZ62502646 

 

Zástupce ve věcech plnění díla převzetí prací:  

 

1.2. Zhotovitel:  

 

Jan Šebek 

Kontaktní adresa: 

Školská 283, 373 63 Ševětín 

Tel:  

Zastoupený:  

Zapsaným v obchodním rejstříku 

IČ: 625 01 011 

DIČ: CZ 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:  

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:  

 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Ochrana MZD rok 

2019 LHC Tábor a LHC Tábor – Dražice „. Tato zakázka zahrnuje ochranu melioračních a 

zpevňujících dřevin. Ochrana bude provedena na délce 8,886 km. 

2.2. Rozsah plnění závazku zhotovitelem je určen: 

Nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 20.12.2019. 

 



2.3. Veřejná zakázka, která je předmětem této smlouvy má být spolufinancována z „Programu 

rozvoje venkova „s registračním číslem projektu: 19/008/08510/231/000400. Poskytovatelem 

dotace je Státní zemědělský intervenční fond. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 

dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístnění, rozsahu, podoby a  

kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

2.5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu. 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

 

3.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20.12.2019 a podmínek 

objednatele. 

3.2. Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přístupná, platná po 

celou dobu realizace díla: 

 

Cena díla celkem bez DPH       726 669,00 Kč 

DPH 21 %            152 600,00 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH      879 269,00 Kč  

 

3.3. DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a 

účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

 

3.4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla. 

 

 

3.5. Celkovou cenu je možné změnit pouze v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne 

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací. 

Tyto změny je možné realizovat pouze v souladu s Příručkou PRV a zákonem o veřejných 

zakázkách a pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné 

v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. 

 

3.6. Cena díla bude hrazena na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavené 

zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených pověřenou 

osobou objednatele. 

 

 

3.7. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název 

projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, 

aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání 

náležitě doplněných či opravených dokladů. 

 

3.8. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

3.9. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 

stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení objednateli. 

 

IV. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo nejpozději do 5 dnů od převzetí jednotlivých lokalit, kde 

bude prováděna ochrana MZD a dílo řádně dokončit a předat objednateli ve lhůtě 

maximálně do 30.6.2020. 



V. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v souladu s požadavky 

objednatele. 

 

5.2. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 24 měsíců ode dne jeho protokolárního 

předání objednateli. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené dílo bude bez 

vad. 

 

 

5.3. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby reklamované vady 

v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy 

zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě 

nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. Dopisem, faxem, 

elektronickou poštou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 15 dnů od doručení 

písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem 

objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.  

 

5.4. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne 

podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

 

 

5.5. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 

předpisů.  

 

VI. Předání a převzetí díla 

 

6.1. Za řádně provedené se považuje pouze dílo proveden bez vad a nedodělků, převzetí díla 

s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. 

 

6.2. Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta. 

 

 

VII. Sankce 

 

7.1. Dodržení lhůty pro dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se 

považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran. 

 

7.2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, nebo jakoukoliv jeho část ve sjednané lhůtě, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý 

započatý den prodlení. 

 

VIII. Povinnosti zhotovitele 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován 

v článku II. Této smlouvy o dílo. 

 

IX. Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění  

 

9.1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle: 

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 

věcí, které budou zpracovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou 

zpracovány. 



X. Ostatní ujednání  

 

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

 

a) Zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil 

takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; 

lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní. 

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 

smlouvy; 

c) Soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek 

zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, 

nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato 

rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení 

nebo splynutí); 

d) Zhotovitel uvedl v nabídce podané v rámci poptávkového řízení k veřejné zakázce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek poptávkového řízení, 

10.2. 

Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu nebo ho      nerealizovat 

vůbec v případě nepřidělení finančních prostředků poskytovatelem dotace, v takém případě 

má objednatel rovněž právo od smlouvy částečně nebo v celém rozsahu odstoupit. 

10.3. 

Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 

s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

11.1. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 

písemnou formou. 

 

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními 

občanského zákoníku. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud 

nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 

 

 

11.3. Tato smlouva je vyhotovení ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 

objednatel a 2 zhotovitel. 

 

11.4. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 147 a ZVZ na profilu objednatele 

včetně všech jejich příloh, případných změn a dodatků. 

 

 

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

11.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 

některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 



 

V Táboře dne 2.1.2020                                                                V Ševětíně dne 2.1.2020 

 

Za objednatele:                          Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………………………..                                      ……………………………………………………………. 

     

        Jednatel společnosti     (jméno odpovědné osoby, 

 Správa lesů města Tábora s.r.o.         razítko + podpis) 

 

 

 


