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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

     

 

 

Smluvní strany 

 

1. město Cheb 

 se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO: 00253979 

 DIČ: CZ00253979 

 Bankovní spojení: č. účtu 528331/0100, vedený u Komerční banky, a. s. 

 zastoupené: Ing. Vladimírem Bartíkem, vedoucím odboru komunálního hospodářství  

                           Městského úřadu Cheb, na základě směrnice Rady města Chebu č. 22/2021 část 

VIII. čl. 5 odst. 2 

 (dále jen “objednatel”) 

 

a 

 

2. Daniel Čihák 

IČO: 06367046 

DIČ: CZ8912111868 

se sídlem: Velká Šitboř 12, 350 02 Cheb 

bankovní spojení: č. účtu 283706061/0300, vedený u ČSOB, a. s. 

(dále jen  „poskytovatel") 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 
 

Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytnout objednateli následující služby: 

zajištění provozu veřejného pianina (zn. Rösler, tmavě hnědé barvy), dále jen „veřejné 

pianino“, umístěného na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu, a objednatel se zavazuje za 

řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli cenu za jejich poskytnutí. 

 

Článek II 

Specifikace služeb a povinnosti poskytovatele 
 

1. Poskytovatel se zavazuje provádět a zajišťovat provoz odemykáním a zamykáním 

ochranného boxu za účelem zpřístupnění klaviatury veřejného pianina, ostrahu před 

úmyslným poškozením třetích osob a zabezpečení pianina v případě nepříznivých 

povětrnostních podmínek, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě 

a v souladu s provozním řádem, který je přílohou č. 1 této smlouvy. V případě zjištění 
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poškození nebo poruchy veřejného pianina je poskytovatel povinen neprodleně nahlásit 

tuto skutečnost referentu odboru komunálního hospodářství (p. Martin Dvořák, 354/440 

178, dvorak@cheb.cz) V případě splnění povinnosti poskytovatele nahlásit poruchy dle 

předchozí věty, nenese poskytovatel odpovědnost za technický stav veřejného pianina. 

Každý návrh plánované údržby a opravy předmětu smlouvy předloží poskytovatel 

neprodleně referentu odboru komunálního hospodářství (p. Martin Dvořák),,aby 

nedošlo ke zhoršení jeho technického stavu. 

2. Poskytovatel bere na vědomí, že bez souhlasu objednatele zastoupeného referentem 

odboru komunálního hospodářství (p. Martin Dvořák) není oprávněn s veřejným 

pianinem nakládat v rozporu s touto smlouvou. 

3. Poskytovatel zajistí provoz veřejného pianina každý den, včetně sobot, nedělí a svátků 

v době od 9:00 hod do 17:00 hodin v období od května do září běžného kalendářního 

roku. 

4. Nad rámec sjednané provozní doby (odst. 3) zajistí poskytovatel při společenských, 

kulturních a sportovních akcích pořádaných městem Cheb s místem konání na nám. Krále 

Jiřího z Poděbrad rozšíření sjednané provozní doby (dle dohody s objednatelem).  Konkrétní 

dny pořádání akcí, včetně konkrétního požadavku na změnu provozní doby, bude 

objednatelem, zastoupeným referentem odboru komunálního hospodářství (p. Martin 

Dvořák) oznámeno poskytovateli (a to písemně, e-mailem nebo do datové schránky 

poskytovatele) min. 15 dní před konáním každé akce, s výjimkou tradičních akcí jako např. 

FIJO, Valdštejnské slavnosti apod., uvedených v ročním plánu akcí pořádaných městem 

Cheb. 

5. Poskytovatel se zavazuje řádně a včas poskytovat předmětné služby v dohodnutém rozsahu, 

termínu a kvalitě. Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je poskytovatel oprávněn ve 

smyslu zabezpečení před poškozením veřejné pianino uzavřít resp. jej neotvírat. 

6. Poskytovatel se zavazuje průběžně dle potřeby informovat objednatele o mimořádném 

znečištění veřejného pianina (např. mastnota, chemikálie apod.). Dále za toto mimořádné 

znečištění nenese poskytovatel odpovědnost. 

 

Článek III  

Povinnosti objednatele 
 

1. Objednatel zajistí na své náklady provádění pravidelných kontrol celkového technického 

stavu veřejného pianina a v případě potřeby zajistí drobnou úpravu regulace mechaniky 

a úpravu kladívek nástroje. Jednou za dva roky provede kompletní servis pianina s regulací 

mechaniky a kontrolou intonace.  

2. Objednatel cestou referenta odboru komunálního hospodářství na svůj náklad zajistí 

odstranění vzniklých závad v případě poškození pianina i jeho ochranného boxu, včetně 

provádění uložených nápravných opatření. 

3. Objednatel se zavazuje na vlastní náklady zajistit poskytovateli čistící a desinfekční 

prostředky k nezbytnému ošetření a čistotě veřejného pianina. 

 

Článek IV 

Ujednání o ceně 
 

1. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za vykázanou a skutečně realizovanou dobu 

provozu veřejného pianina na základě zaslaného daňového dokladu měsíční paušální 

cenu 4.500 Kč bez DPH (Slovy: čtyři tisíce pět set korun českých.) Objednatel je 

povinen uhradit ke sjednané paušální ceně DPH v zákonem stanovené výši platné pro dané 

období. 

2. V ceně uvedené v odst. 1 jsou zahrnuty i případně zvýšené náklady při pořádání akcí 

mailto:dvorak@cheb.cz
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uvedených ve článku II. odst. 4 s tím, že při pořádání sportovních, kulturních 

a společenských akcí, u kterých je město Cheb pořadatelem nebo spolupořadatelem 

v případě pořádání akce na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu, bude umožněno 

použití veřejného pianina. 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně na základě daňového dokladu (faktury), který bude mít 

veškeré náležitosti dle zákona o účetnictví vystaveného poskytovatelem. Objednatel se 

zavazuje uhradit částku odpovídající výši dle odst. 1. tohoto článku nejpozději do 14 

kalendářních dnů od data převzetí faktury. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních 

prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 

4. Pokud objednatel zjistí na daňovém dokladu (faktuře) vadu je oprávněn vrátit ji do 10 

pracovních dnů po jejím obdržení zpět poskytovateli s vyznačením zjištěné chyby. V tomto 

případě začíná doba splatnosti běžet dnem opětovného doručení opraveného daňového 

dokladu (faktury) objednateli. 

 

Článek V 

Doba trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.09.2022. 

2. Smlouvu je možno ukončit také dohodou obou smluvních stran. 

 

Článek VI 

Smluvní pokuta 
 

1. V případě porušení smluvních povinností, uvedených v čl. II. této smlouvy bude 

poskytovatel telefonicky nebo písemně (e-mailem nebo dopisem atd.) vyzván k nápravě. 

Nezjedná-li poskytovatel nápravu neprodleně a bude muset být objednatelem opět písemně 

upozorněn na zjednání nápravy, je povinen v případě, že se s objednatelem nedohodne jinak, 

zaplatit objednateli na základě zaslané výzvy k zaplacení, které součástí bude vystavený 

daňový doklad (faktura), smluvní pokutu ve výši 100 Kč/den za každé jednotlivé porušení 

zvlášť, a to až do doby zjednání nápravy. 

2. Pro případ prodlení objednatele s placením plateb za služby poskytovatele sjednávají 

smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 

oprávněné smluvní strany. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou 

náhradu způsobené škody v plném rozsahu. Poskytovatel dává výslovný  souhlas 

k eventuálnímu provedení vzájemného zápočtu pohledávek. 

 

Článek VII 

Ostatní ujednání 
 

1. Předmět smlouvy je pojištěn objednatelem. Poskytovatel se zavazuje plnit podmínky 

pojistných smluv uzavřených pro předmět smlouvy objednatelem a dávat objednateli 

podněty  k uplatnění pojistných nároků z nich.  

2. Objednatel má právo provádět kontrolu plnění předmětu smlouvy se zaměřením na zajištění 

provozu a celkového stavu předmětu smlouvy vždy v provozní době předmětu smlouvy. 

 

Článek VIII 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Není-li výslovně stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 
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prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 

okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého 

oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve 

lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 

dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné 

právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

3. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží poskytovatel, 

druhý objednatel a třetí bude uložen v centrální evidenci smluv objednatele. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, 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, nikoli v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně 

nevýhodných podmínek a takto ji podepisují. 

7. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 1 písm. c) směrnice č. 7/2021 

pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo 

založenými městem Cheb, schválené dne 06.05.2021 usnesením Rady města Chebu č. RM 

233/8/2021. Její uzavření bylo schváleno vedoucím odboru komunálního hospodářství MěÚ 

Cheb Ing. Vladimírem Bartíkem dne 03. 06. 2022 pod č.j. MUCH 58318/2022. 

 

Příloha: Provozní řád veřejného pianina 

 

 

V Chebu dne   V Chebu dne 

 

 

 

 

 

_____________________   ______________________ 

město Cheb   Daniel Čihák 

Ing. Vladimír Bartík   (poskytovatel) 

vedoucí odboru komunálního hospodářství 

MěÚ Cheb 

(objednatel)  

  

 

 
 


