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SMLOUVA O DÍLO č. 2021/00 
  

Město Poděbrady 
IČ: 00239640 
DIČ: CZ00239640 
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady 
Zastoupená: Jaroslavem Červinkou, starostou 
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné) 
 
a 
 
STROMOTOM, s.r.o. 
IČ: 07577621 
DIČ: CZ07577621 
Sídlo: Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem 
Zastoupená: Tomášem Goláněm, jednatelem 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
71226 
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pokácet 66ks stromů, manipulovat se dřevem, 
seštěpkovat větve, vyfrézovat pařezy, odvézt dřevní hmotu a uklidit po provedení prací 
na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených:  
 

1) Pokácet všechny stromy ze seznamu viz. příloha č. 1., seštěpkovat větve, 
vyfrézovat pařezy min. 5cm pod povrch, odvozit dřevní štěpku a uklidit místa po 
kácení. Po skončení prací dojde k odkupu dřeva z pokácených stromů. 

2) Vybrané kmeny o délce 2m budou odvezeny na travnatou plochu u stadionu FK 
Bohemia v ulici Na Hrázi a rozděleny na hromádky po cca 5 m3. 

 
Zhotovitel je vázán svou cenovou nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
poptávkového řízení (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit 
za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II. této Smlouvy.  
 

II. 
Cena Díla a způsob úhrady 

  
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši  318.290 

Kč bez DPH (slovy třistaosmnácttisícdvěstědevadesát korun českých) + DPH 
v zákonné výši. 

2. Cena díla je cenou celkovou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související 
s provedením díla dle této smlouvy. Pokud objednatel bude požadovat provedení 
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víceprací nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele, dojde k úpravě předmětu a
ceny díla písemným dodatkem smlouvy

3. Cena bude uhrazena na účet Zhotovitele, číslo vedený u Fio
banka, a.s.. na základě zhotovitelem vystavené faktury.

4. Faktura bude vystavena po dokončení díla, případném odstranění všech vad a
nedodělků a potvrzení v předávacím protokolu. Přílohou faktury bude předávací
protokol o předání díla bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla.

5. Zálohové platby se nesjednávají
6. Splatnost faktury je 15 dní od doručení Objednateli na adresu sídla.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel

je povinen doručit na adresu sídla Objednatele fakturu novou či opravenou, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu, přičemž nová
lhůta splatnosti bude činit 15 dní.

8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) a dále faktura za práce spadající do
režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními
§ 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně
je povinen doplnit a odvést Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu
přenesené daňové povinnosti.

9. Ručení Objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za Zhotovitelem
nezaplacenou DPH z plnění dle této smlouvy se řídí § 109 a § 109a zákona o DPH.
Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není „nespolehlivým
plátcem“ ve smyslu § 106a zákona o DPH a zavazuje se, že v případě, že se v době
plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost neprodleně
písemně mandantovi. Neučiní-li tak zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 21% z celkové ceny za dílo podle této smlouvy. Uplatněním a uhrazením
smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.

10.Smluvní strany sjednaly, že platby faktur budou probíhat pouze na bankovní účty
zveřejněné v „Registru plátců DPH“ a identifikovaných osob ve smyslu ust. § 98
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, pokud takovému režimu obchodní partner
podléhá.

11.Zhotovitel souhlasí, že v případě bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zák. č.
235/2004 Sb. o tom, že je „nespolehlivý plátce“, aby Objednatel uhradil část ceny
za dílo ve výši DPH přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zák. č. 235/2004
Sb.

III.
Termín zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem dodáno a předáno v termínu
nejpozději do 30. 11. 2021

IV.
Předání a převzetí Díla a sankční ujednání

1. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí

protokol obsahovat i:
a) soupis zjištěných vad a nedodělků
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b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 
narovnání. 

4. V případě výskytu vad nebo nedodělků, bránících řádnému užívání díla 
objednatelem k termínu  předání díla bude dílo převzato až po jejich odstranění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli je oprávněn požadovat po objednateli 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den 
prodlení objednatele s úhradou faktury. 

6. Pro případ prodlení se zhotovením a předáním Díla na straně Zhotovitele má 
Objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši  0,05 % za 
každý započatý den prodlení s předáním Díla Objednateli. 

7. Ustanovení o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany uplatňovat 
na druhé smluvní straně náhradu škody, která jí vznikla porušením povinnosti z této 
smlouvy vyplývající druhou smluvní stranou. 

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst své nároky z titulu 
smluvních sankcí na kteroukoli platbu zhotovitele, ke které je dle této smlouvy 
povinen. 

 
V. 

Odpovědnost za vady a odstoupení od Smlouvy 
  

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla Objednateli. 
Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který 
předal Zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy Objednatel 

2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

3. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení 
reklamační opravy 

4. Budou-li v průběhu záruční lhůty zjištěny vady díla, zavazuje se Zhotovitel prověřit 
reklamované vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace (je 
možné i emailem) a zajistit odstranění vad do 14 dnů.  

5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nebude plnit 
závazky ze smlouvy vyplývající, a to zejména včasnou úhradu faktur, a to v době 
delší než 14 dní po splatnosti. 

7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že Zhotovitel nebude 
plnit závazky vyplývající ze smlouvy o dílo, a to zejména nedodržení termínu 
dokončení prací o 14 dní než byl stanoven touto smlouvou. 

8. V případě odstoupení od smlouvy Zhotovitele nebo Objednatele dle smlouvy o dílo, 
musí být vyhotoven předávací protokol, kde bude zapsán rozsah a stav prací ke dni 
odstoupení od smlouvy o dílo a tyto práce budou vyúčtovány Objednateli. 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv. 
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 
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vnitra ČR ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

3. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

5. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně 
veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to 
jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se 
nepovažuje za obchodní tajemství. 

6. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 
obdrží Zhotovitel a dva Objednatel  

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné 
vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
Příloha č. 1: Cenová nabídka včetně seznamu stromů 
 
 
 
 
 
 
V Poděbradech dne......................  
 
 
 
 
................................................ ...............................................  
Jaroslav Červinka Tomáš Goláň 
starosta jednatel 
 

  

Tomáš 
Goláň

Digitálně podepsal 
Tomáš Goláň 
Datum: 2021.09.14 
13:59:00 +02'00'

Jaroslav 
Červinka

Digitálně podepsal 
Jaroslav Červinka 
Datum: 2021.09.15 
16:05:36 +02'00'
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Příloha č. 1
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