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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 

„OZ“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“)  

 

 

Objednatel: Česká republika - Úřad práce České republiky 

sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7 

zastoupena: Mgr. Alicí Kalouskovou, ředitelkou Krajské pobočky ÚP ČR v 

Karlových Varech  

IČO: 72496991 

kontaktní adresa: ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov s uvedením kontaktní osoby 

xxxxxxxxxxx 

fakturační adresa:                ÚP ČR – Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní                                                    

385/98, 360 01 Karlovy Vary 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:  47825341/0710 

ID datové schránky: ukuzprq 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel   Petr Jezbera  

sídlo/místo podnikání  Spartakiádní 1963, 356 01 Sokolov  

IČ    73469033   

DIČ    xxxxxxxxx   

zastoupen   Petrem Jezberou   

e-mail    xxxxxxxxxxxxxxx   

ID datové schránky:                  

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

v následujícím znění:  

 

I. 

Veřejná zakázka 

1. Tato smlouva se uzavírá jako výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku na Obměnu 

klíčového systému v budově Krajské pobočky v Karlových Varech, Kontaktní pracoviště 

Sokolov, Jednoty 654, 356 01 Sokolov (dále jen „Smlouva“)  s názvem “ÚP ČR – Sokolov 

– Obměna klíčového systému, Jednoty 654“ (dále jen „veřejná zakázka“), kdy veškeré 

podmínky i skutečnosti plynoucí ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku jsou pro smluvní 

strany závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě a obě smluvní strany 

s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.  
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2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena tato smlouva na 

plnění veřejné zakázky. 

 
 

II. 

Úvodní ustanovení 

1. Předmětem plnění je obměna zabezpečeného klíčového systému – systému generálního 

klíče (dále jen SGK) včetně cylindrických vložek.  

Jedná se o zhotovení a výměnu 200 cylindrických vložek rozdělených takto: 

            Generální klíč, jež zastřešuje: 

a) 1. hlavní skupinu s přístupem do předem definovaných cylindrických vložek 

b) 2. hlavní skupinu s přístupem do předem definovaných cylindrických vložek podle 

jednotlivých oddělení a vybraných cylindrických vložek 

c) Vlastní klíče s přístupovým právem pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky,  

zastřešené 2. hlavní skupinou podle jednotlivých oddělení 

 
Předmětem plnění je rovněž zpracování detailního uzamykacího plánu, demontáž stávajících 

vložek a instalace nových klíčových vložek do jednotlivých pozic, další náklady spojené se 

splněním celé zakázky, včetně ceny za zaměření, zpracování technické specifikace, dopravy do 

místa plnění. (dále jen „Předmět plnění“), 

Součástí Předmětu plnění jsou: 

- Cylindrická vložka: umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem, 

vlastním klíčem 

- Generální klíč: má přístupová práva do všech cylindrických vložek 

- Hlavní klíč: má přístupová práva do předem definovaných cylindrických vložek 

- Vlastní klíč: má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky 

Vlastnosti Předmětu plnění:  

- Certifikace dle ČSN EN 1627 – bezpečnostní třída 4 a ČSN EN 1303 uzamykací 

systém bezpečnostní třídy 6; 

- Vložky i klíče jsou chráněny patentem nebo užitným vzorem 

- 6-ti stavítkový uzamykací systém 

- Zvýšená ochrana proti odvrtání 

- Kopii klíče lze získat pouze u specializovaných smluvních partnerů, a to za splnění 

určitých, s Objednatelem systému předem dohodnutých bezpečnostních pravidel 

- Možnost barevného značení klíčů 

- Veškeré vybavení, které tvoří Předmět plnění, bude dodáno nové. 
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Struktura systému: 

- SGK umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického klíče. Detailní 

uzamykací plán bude sestaven Objednatelem se Zhotovitelem.  

Rozsah systému: 

- Přesný rozměr cylindrických vložek a jejich konkrétní počet byl zaměřen přímo v 

místě realizace před podáním cenové nabídky. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že Předmět plnění dle této Smlouvy není a nebude zatížen právy 

třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné 

nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky 

takového porušení práv třetích osob. Zhotovitel toto výslovně prohlašuje o právu 

vlastnickém a právu duševního vlastnictví s tím, že prohlašuje, že je zcela oprávněn 

disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k Předmětu plnění a k 

uzavření této Smlouvy s Objednatelem na celý Předmět plnění. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Předmět plnění prostý vad a nedodělků a převést 

na Objednatele vlastnické právo k němu a Objednatel se zároveň zavazuje Předmět plnění 

převzít a uhradit jeho cenu.  

 

III. 

Termíny a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen dodat Předmět plnění a jeho instalaci v místě plnění do 10.12.2021.  

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerá oprávnění potřebná k efektivnímu 

využití Předmětu plnění. Tato skutečnost je zohledněna v ceně dle čl. VI. odst. 1 této 

Smlouvy. 

3. Při plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost, jako 

by plnil sám.  

4. Místem plnění díla dle této smlouvy je objekt Kontaktního pracoviště Sokolov, na adrese 

Jednoty  č.p. 654, 356 01 Sokolov. 

 

IV. 

Oprávněné osoby 

1. Oprávněnou osobou za Objednatele je xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxx 

2. Oprávněnou osobou za Zhotovitele je Petr Jezbera, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx 

3. Nahlášení změny oprávněné osoby se řídí dle ustanovení čl. XIII. odst.7 této smlouvy.  

 

V. 

Součinnost Objednatele a Zhotovitele 

1. Objednatel proškolí Zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace 

Předmětu plnění a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 

skutečnostech, o kterých se pracovníci Zhotovitele dozvědí. 
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2. Do 3 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy proběhne úvodní schůzka mezi zástupci 

Objednatele a Zhotovitele, kde budou zpřesněny požadavky Objednatele k Předmětu 

plnění. 

3. Při demontáži a montáži vložek bude zhotovitel postupovat v součinnosti s objednatelem. 

Výměna vložek bude probíhat za provozu v objektu Kontaktního pracoviště Sokolov, 

Jednoty 654. Harmonogram výměny vložek bude zpracován v předstihu ve spolupráci 

Objednatele a Zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen před předáním Předmětu plnění zaškolit osoby určené Objednatelem 

v obsluze a údržbě klíčového systému. 

5. Součástí Předmětu plnění je i zapracování připomínek Objednatele k rozpracovanému 

Předmětu plnění zejména při tvorbě projektu generálního klíče. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout Předmět plnění jiné osobě než Objednateli. 

 

VI. 

Cena Předmětu plnění a platební podmínky 

1. Celková cena Předmětu plnění, které je předmětem této smlouvy, je sjednána následovně: 

cena bez DPH  171 882 Kč  

(slovy sto sedmdesát jedna tisíc osm set osmdesát  

dva korun českých)  

sazba DPH:                                                                                21 % 

výše DPH:  36 095,22 Kč (slovy třicet šest tisíc devadesát pět 

korun českých dvacet dva haléřů) 

Cena celkem včetně DPH  207 977,22 Kč (slovy dvěstěsedmtisícdevětset 

sedmdesátsedm korun českých dvacetdva haléřů) 

 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace Předmětu plnění ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně Předmětu díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. Případná skutečnost, že se zhotovitel, jenž v době uzavření 

smlouvy nebyl plátcem DPH, stane v průběhu trvání závazku plátcem DPH, nemůže mít vliv na 

sjednanou cenu – zhotovitel není oprávněn po této změně účtovat/fakturovat objednateli vyšší 

cenu ovlivněnou připočtením DPH. Uvedené neplatí v případě, kdy změna v plátcovství DPH 

nenastane z důvodu volby na straně zhotovitele, ale bude jako povinná vyplývat ze změny 

příslušné právní úpravy. 

3. Cena za provedení Předmětu plnění je cenou maximálně přípustnou a zahrnuje v sobě 

veškeré náklady Zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci Předmětu díla včetně vedlejších 

nákladů, především náklady na dopravu, práci, pohonné hmoty, odvoz a likvidaci odpadů a 

další náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Předmětu plnění.  

4. Podpisem této smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi 

podmiňujícími řádné provedení Předmětu plnění, zejména s technickou proveditelností díla, 

režimovými opatřeními souvisejícími s povinností zachovat nezbytný provoz Kontaktního 
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pracoviště Sokolov apod. Jakýkoliv omyl Zhotovitele týkající se těchto skutečností, nezakládá 

právo Zhotovitele na změnu ceny Předmětu plnění. 

5. Cena za Předmět plnění bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena v české měně na základě 

daňového dokladu – faktury. 

6. Zhotovitel vystaví daňový doklad do pěti dnů ode dne předání a převzetí řádně dokončeného 

Předmětu plnění. Splatnost daňového dokladu je smluvními stranami sjednána na třicet 

kalendářních dnů ode dne předání daňového dokladu Zhotovitelem Objednateli. V měsíci 

prosinci je nutné doručit fakturu Objednateli nejpozději v termínu do 12.12.2021. Přílohou 

daňového dokladu bude oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí Předmětu 

plnění. 

7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 

daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti začíná v takovém 

případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu 

Objednateli.  

8. Objednatel neposkytuje zálohy na úhradu ceny Předmětu plnění.  

9. Každý účetní doklad - faktura - bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů a název 

projektu. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti požadovat doplnění náležitostí 

faktury, pokud nebyly uvedeny, a také opravu nesprávných či neúplných údajů. Zhotovitel je 

povinen uvedené nedostatky neprodleně odstranit a vrátit fakturu v řádném stavu Objednateli.  

10. Dnem splnění peněžitého závazku je den připsání předmětné částky na účet Zhotovitele.  

11. Pokud dojde k předčasnému ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, má Zhotovitel nárok 

na zaplacení ceny díla v poměrné výši z dohodnuté ceny díla za jednotlivá samostatná plnění 

předmětu této smlouvy, a to v takové výši, jaká bude stanovena ke dni ukončení smlouvy 

s přihlédnutím ke stadiu rozpracování Předmětu plnění. V případě, že není možné určit 

jednotlivá samostatná plnění předmětu této smlouvy, má Zhotovitel nárok na cenu Předmětu 

plnění stanovenou v příslušných ustanoveních tohoto článku sníženou o částku, kterou 

Zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. 

12. Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli z této smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení nebo 

zastavení pohledávky neúčinné. 

 

VII. 

Předání a převzetí Předmětu plnění 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Předmět plnění tohoto plnění jeho řádným ukončením a 

předáním Objednateli, včetně odstranění vad, tedy dnem podepsání předávacího protokolu bez 

výhrad Objednatele. 

2. O převzetí Předmětu plnění bude sepsán předávací protokol podepsaný k tomu oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude zejména potvrzeno předání a 

převzetí Předmětu plnění, tj. obměna klíčového systému, který bude instalován a budou 

předány všechny klíče a seznam předaných dokladů. 

3. Objednatel předá Zhotoviteli do 5 pracovních dnů od předání Předmětu plnění k akceptaci své 

připomínky formou zápisu nebo v této době podepíše předávací protokol bez výhrad 

Objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od sepsání zápisu vadu odstranit, pokud 

vzhledem k povaze vady nesjednal s Objednatelem lhůtu jinou. 
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4. Jestliže Objednatel odmítne Předmět plnění nebo jeho část převzít, sepíší účastníci 

přejímajícího řízení zápis, v němž Objednatel uvede důvod nepřevzetí. 

5. Vlastnické právo k realizovanému Předmětu plnění nebo jeho část přechází ze Zhotovitele na 

Objednatele předáním Předmětu plnění nebo jeho části Zhotovitelem. Odpovědnost za újmu 

přechází na Objednatele převzetím Předmětu plnění nebo jeho části Objednatelem na základě 

předávacího protokolu bez výhrad Objednatele.  

6. Objednatel je oprávněn po převzetí Předmětu plnění jej užívat jakýmkoli zákonem povoleným 

způsobem, v neomezeném množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu.  

 

VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje dodat Předmět plnění v nejvyšší kvalitě, v požadovaném množství a v 

dohodnuté lhůtě. 

2. Nemá-li Předmět plnění vlastnosti stanovené touto Smlouvou nebo platnými právními předpisy, 

má vady. Jakékoliv odchylky od požadavků a pokynů Objednatele budou chápány jako vadné 

plnění. Vadami se rozumí i nedodělky a vady v dokladech, nutných k užívání Předmětu plnění. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Předmět plnění v době jeho předání Objednateli nebo 

které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá 

Zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. 

4. Zhotovitel se zaručuje, že Předmět plnění bude v záruční době plně způsobilý pro použití k 

účelu stanovenému v této Smlouvě, a není-li účel v této Smlouvě stanoven, k účelu obvyklému 

a dále, že si Předmět plnění zachová vlastnosti stanovené touto Smlouvou a ustanoveními 

občanského zákoníku (záruka za jakost). Záruční doba za jakost i vady je stanovena v délce 

24 měsíců. Záruční doba běží ode dne dodání Předmětu plnění podpisu předávacího protokolu 

bez výhrad Objednatele. 

5. Záruční doba dodaného Předmětu plnění se řídí záruční dobou stanovenou výrobcem, vady 

z takového zařízení uplatňuje Objednatel u Zhotovitele.  

6. V případě vady díla, za kterou odpovídá Zhotovitel, je Objednatel oprávněn požadovat 

bezplatné odstranění takové vady. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při 

přejímání Předmětu plnění, musí Objednatel uplatnit v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel 

je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápisu.  

7. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad, a to včetně nákladů spojených 

s dopravou.  

8. Případnou reklamaci vady díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je Objednatel 

povinen uplatnit ihned po zjištění vady, a to v písemné formě k rukám zástupce Zhotovitele. 

V reklamaci Objednatel uvede popis vady a způsob, jakým se projevuje. 

9. Zhotovitel navrhne Objednateli návrhy řešení nejpozději do 48 hodin od písemného oznámení 

vady Objednatelem. Není-li smluvními stranami písemnou dohodou sjednáno jinak, odstraní 

Zhotovitel reklamované vady do 2 pracovních dnů od návrhu řešení Zhotovitelem. V případě 

skutečnosti bránící plynulému provozu či znemožňující provoz, navrhne Zhotovitel řešení do 24 

hodin od jejího písemného oznámení Objednatelem, není-li smluvními stranami písemnou 

dohodou sjednáno jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším 

termínu, nejdéle však v termínu 2 pracovních dnů od návrhu postupu, není-li smluvními 

stranami písemnou dohodou sjednáno jinak. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém 
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termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci 

třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen 

nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává. 

10. Objednatel je povinen vytvořit Zhotoviteli předpoklady pro odstranění vad díla zejména 

umožněním přístupu do dotčených prostor dokončeného díla. 

11. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 

Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena výše, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením 

předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání 

a převzetí opravy. 

12. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu majetkové a nemajetkové 

újmy (dále jen „újma“) vzniklé Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na 

porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

13. Zhotovitel neodpovídá za vady Předmětu plnění, které byly způsobeny:  

• použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo použitím věcí předaných mu 

k zpracování Objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče 

zjistit nevhodnost podkladů nebo věcí, nebo na tuto nevhodnost upozornil Objednatele, ale 

ten na použití podkladů nebo věcí trval, 

• porušením technických podmínek provozu díla, 

• neodborným zásahem do Předmětu díla, pokud ho nezavinil Zhotovitel nebo poddodavatel. 

 

IX. 

Náhrada škody 

1. Nebezpečí škody na Předmětu plnění nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

2. Nebezpečí škody na Předmětu plnění či jeho části přechází ze Zhotovitele na Objednatele v 

době, kdy Objednatel převezme Předmět plnění od Zhotovitele v souladu s podmínkami této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

 

X. 

Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu o 

odpovědnosti za újmu z činnosti a provozu způsobenou třetí osobě v minimální výši 

1,000.000,00 Kč. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně plnění. Uvedená částka pojistného 

plnění se vztahuje jak na újmu při ublížení na zdraví a při usmrcení, tak na škodu na věci, a 

újmu na jmění vyplývající z újmy na zdraví, při usmrcení a ze škody na věci, a to včetně 

nákladů řízení s tím spojených. 

2. Ve vztahu k pojištění dle tohoto Článku 10 (Pojištění) se Zhotovitel zavazuje zajistit, že v 

případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění placeno přímo Objednateli. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy bude pojištění v minimální částce pojistného 

krytí udržovat v platnosti a účinnosti a bude za tímto účelem plnit povinnosti vyplývající pro něj z 

předmětné pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen kdykoli během trvání této Smlouvy doložit Objednateli na výzvu, že je 

pojištění platné.  

 

XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Při podstatném porušení této smlouvy, pokud nebude v přiměřeném dodatečném termínu 

splněna výzva na odstranění závadného stavu, je možno od této smlouvy odstoupit. 

2. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, 

se považuje zejména: 

a. vadnost Předmětu plnění již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou 

výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b. prodlení Zhotovitele s dokončením Předmětu plnění o více než 10 dnů, 

c. nepředání podstatných dokladů pro plnění smlouvy Objednatelem i přes předchozí 

písemnou výzvu,  

d. porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl Zhotovitel 

na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 

e. neplatnost či neuzavření pojistné smlouvy dle článku X.(Pojištění), této smlouvy.   

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

smlouvy. 

 

XII. 

Sankce 

1. V případě nedodržení termínu dokončení prací a předání Předmětu plnění se Zhotovitel 

zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 0,05 % denně z celkové ceny Předmětu plnění 

bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené 

v protokolu o předání a převzetí zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně 

za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.  

2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z celkové 

ceny Předmětu plnění bez DPH za každý i jen započatý den po dobu trvání této smlouvy, kdy 

Zhotovitel nebude platně pojištěn dle článku X. této smlouvy.  

3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % denně z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě porušení 

povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé 

porušení.  

5. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení.  
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6. V případě prodlení Zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli požadované 

pojistné smlouvy dle článku X., odst. 4, této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli 0,05 % 

denně z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.  

7. V případě, že závazek provést Předmět plnění zanikne před řádným ukončením díla, 

nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 

s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

8. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele. 

9. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení výzvy k úhradě smluvní 

pokuty.  

10. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, přičemž částka 

zaplacených smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává. 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 

obsoletní, neúčinná nebo neplatná, a to včetně rozhodnutí správního orgánu České republiky, 

nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se 

smluvní strany zavazují nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude 

shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této 

smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu 

a smyslu smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které 

bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu této smlouvy. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

4. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Předmětu plnění je Zhotovitel povinen 

ihned předat Objednateli nedokončený Předmět plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu 

věcí, které opatřil a které se staly součástí Předmětu plnění. Smluvní strany uzavřou dohodu, 

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že 

smlouva bude uveřejněna dle platných právních předpisů na profilu zadavatele, v registru 

smluv a v dalších registrech dle platných právních předpisů. 

6. Veškeré písemnosti se doručují na adresu stran uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu 

plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některé smluvní strany, je povinna tato smluvní 

strana neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou stranu této smlouvy. 

7. V běžné komunikaci týkající se například praktického plnění této smlouvy, změny oprávněné 

osoby, fakturace apod., sjednaly strany možnost využívat elektronickou poštu (e-maily 

uvedené v této smlouvě). 
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8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá strana obdrží dva stejnopisy.  

9. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami.  

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  Obě strany smlouvy prohlašují, že si 

smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 

účinnosti dnem splnění povinnosti řádného uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 

6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

 

V Karlových Varech dne  V Sokolově dne   

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Alice Kalousková, ředitelka Krajské 

pobočky ÚP ČR v Karlových Varech 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Petr Jezbera  

 

 

 


