
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

a 

1. objednatelem: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
zastoupený: 

2. zhotovitelem: 

město Cheb 
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
00253979 
cz 00253979 
KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 
Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou 

Zirland s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: C 324863 
se sídlem: náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČO: 08763992 
Bankovní spojení: 
zastoupený: 

Fio banka, a.s., č. ú. 2201736144/2010 
Ing. Alešem Urbánkem, jednatelem 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytovat pro objednatele řádně a včas sjednané dílo 
dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu 
ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

II. 
Specifikace díla 

1. Předmětem smlouvy je poskytování služeb integrace informací o jízdních řádech městské 
hromadné dopravy ve městě Cheb do zdrojů využívaných pro mapový portál společnosti 
Google (produkt Google Maps). Integrační služby budou provedeny dle předložené nabídky 
zhotovitele ze dne 31. března 2020. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění a potřebné zkušenosti, 
potřebné odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým 
stavem předmětu díla a nezjistil žádné překážky, které by bránily provedení díla dle uvedené 
ceny a této smlouvy. 

III. 
Doba plnění a dodací podmínky 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zhotovitel bude poskytovat sjednané služby do doby 

trvání této smlouvy. 

IV. 
Cena 

1. Stanovený měsíční poplatek za poskytování služby je: 800 Kč bez DPH 
2. K cenám bez DPH bude připočtena DPH dle platné legislativy. 
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3. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

v. 
Platební podmínky 

1. Fakturace se bude provádět lx měsíčně. 
2. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní od data jejího doručení objednateli na el. adresu: 

podatelna@cheb.cz (kopie na trnka@cheb.cz). 
3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. 

VI. 
Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 
a) s odstraněním vad a nedodělků zjištěných Objednatelem; 

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 100 Kč za každý 
i započatý den. Tato doba začíná běžet 15. kalendářní den, následující po dni doručení 
hlášení vady popř. nedodělku druhé straně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou 
náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení 
vzájemného zápočtu pohledávek. 

VII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Vypovědět smlouvu může kterákoli ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní doba je 
dva měsíce. Tato doba začíná běžet první kalendářní den měsíce, následujícího po dni doručení 
písemné výpovědi druhé straně. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy 
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. 
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení smlouvy. 
4. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 1 O let od 

doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé. 
5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradně oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. K jakýmkoli jiným fonnám změn než dodatkům této smlouvy případně ústním 
ujednáním se nepřihlíží. 

6. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je 
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele. 
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7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato 
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně 
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, 
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

8. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. c) směrnice 
č. 33/2019 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo 
založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 636/20/2019 a její 
uzavření bylo schváleno vedením města Cheb dne 14. 07. 2020. 

V Chebu dne 2 1. 07. 2020 V Praze dne 1 .o4 .2020 

za objednatele 

Mgr. Antonín Jalovec 
starosta 
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