
 
 

 
2020/9/1                                              570/2020 

     č.j.:66277-20/OŠK-173-2020/std 
 

SMLOUVA O DÍLO  
kterou uzav řeli 

na stran ě jedné:   
Město Svitavy 
se sídlem:  T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
zastoupené:  Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA, starostou 
IČO:    002 77 444 
DIČ:    CZ00277444 
bankovní účet číslo:  XXXXX, XXXXX 
- dále jen objednatel -  

a 

na stran ě druhé:   
JAKEŠ cz s.r.o 
Se sídlem:    Masarykova 1297/1, 312 00 Plzeň 
vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou C 28271 
zastoupen ve věcech smluvních: Adolfem Jakešem, jednatelem společnosti,       
tel.: XXXXX, e-mail: xxxxx 
zastoupen technikem na stavbě:  XXXXX, tel. XXXXX 
IČO:      29164494 
DIČ:      CZ29164494 
bankovní spojení:    XXXXX  
číslo účtu:     XXXXX 
- dále jen zhotovitel - 
 

Článek I. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
Předmětem plnění je provedení instalace ochranných sítí a ochranného hrotového systému proti 
holubům na objektu Langrova vila, T.G. Masaryka 5/35, Svitavy, dle cenové nabídky ze dne 
30.08.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Článek II. 
ČAS PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím čase: 

   zahájení prací: 2 dny od nabytí účinnosti smlouvy 
   dokončení prací: do 12.10.2020 
   

2. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli zahájit sjednané práce dle této smlouvy, má tato 
skutečnost odkladný charakter. Doba počínající dnem, kdy nebyl zhotoviteli umožněn 
zásah a končící dnem, kdy mu tato možnost byla poskytnuta, se nepočítá do lhůt 
stanovených v bodu 1. 

 
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých 
vadným prováděním na náklady zhotovitele a provádění díla řádným způsobem. 

 



 
 

Článek III. 
     CENA  

  
1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 369.467,60 Kč (v této smlouvě označeno též 

jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Celková cena obsahuje všechny vlivy, které mohou její výši ovlivnit po celou dobu 
předpokládaného plnění  

2.   Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou 
nejvýše přípustnou. Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a 
nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek: 

- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke 
změně přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 

- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této 
smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla. 

3.   Strany si potvrzují, že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu 
přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. 
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné 
části celkové ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku 
odpovídající DPH zaplatit. 

4.   Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy 
před jejich faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele ve formě dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to 
i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a může požadovat odstranění takovýchto 
prací či dodávek. 

 
Článek IV. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Cena za plnění dle této smlouvy bude zhotoviteli objednatelem hrazena na základě 
faktury (daňového dokladu) vystavené po předání a převzetí celého díla bez vad a 
nedodělků. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném splnění a převzetí díla 
objednatelem. Cenu uhradí objednatel v CZK bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele na základě předané faktury. 

2. Faktura musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, to vše ve znění pozdějších předpisů. 

3.    Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem 
odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

4.    Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou 
fakturu včetně příloh objednavateli 

 
 
 
 
 
 



Článek V. 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců na provedené práce a dodávky. 

 
2. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne řádně uplatněné reklamace. 
 

Článek VI. 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. Sankční ustanovení pro případ neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, tak, že  

− ze strany objednatele bude hrazen úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky  za každý i započatý den prodlení  

− ze strany zhotovitele bude hrazena smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny plnění 
za každý i započatý den prodlení s provedením díla 

−  
2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta 
týká v plné výši, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. 

 

3. Splatnost smluvní pokuty je 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany 
k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné 
smluvní strany. 

Článek VII. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. O tom, že je předmět díla dokončen a řádně proveden, sepíší smluvní strany zápis o 

předání a převzetí díla.  

2. Ustanovení podle článku II o času plnění pozbývá platnosti v případech způsobených 
vyšší mocí v průběhu realizace díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti, a to 
s limitem pojistného plnění alespoň 2 mil. Kč a spoluúčastí maximálně 5 %. 
 

Článek VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škodu, případně jinou újmu způsobenou objednateli vadným 

plněním nebo prodlením s plněním závazku s tím, že zhotovitel se zavazuje tuto škodu či 
jinou újmu uhradit v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení. 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými dodatky 
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva je vyjádřením svobodné vůle obou smluvních stran a nebyla uzavřena 
v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem. 



4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy 
podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené touto smlouvou se řídí 
příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. 

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 21.9.2020 
 
 
 
. 
 
Ve Svitavách dne 22.9.2020                   V Plzni dne 29.9.2020 
 
 
 
 
Za objednatele:                     Zhotovitele:  
 
 
 
 
………………………………     ……………………………… 
  Mgr. David Šimek, starosta                          Adolf Jakeš,  jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


