
Číslo smlouvy objednatele: ORÚ/0322/2022 

SMLOUVA O DÍLO  
na akci 

„Dodávka a instalace 4 ks horizontálních bezpečnostních skříní (cykloboxů) pro úschovu kol“ 
 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  ČS, a.s., 
Č. účtu :   1767241349/0800 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. arch. Milan Šmíd, vedoucí odd. rozvoje území odboru rozvoje města 
Ing. Richard Petr, referent odboru rozvoje města 

 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel: 
 
Boxline system s.r.o. 
Adresa:   Blanenská 355, 664 34 Kuřim 
Zastoupen:  Ing. Miloslav Křivánek, jednatel 
IČ:    02504855 
DIČ:    CZ02504855 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Č. účtu:   123-3993820217/0100 
Zapsán u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81535 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Miloslav Křivánek, jednatel 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

 

2.  Základní ustanovení 
 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené 
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že je schopen 
jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena ve smyslu § 5 
občanského zákoníku. 
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3.  Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dodávku a instalaci sestavy 4 ks horizontálních 
bezpečnostních skříní (dále jen „cykloboxů“) s elektronickým ovládacím boxem samostatně stojícím 
nebo implantovaným do tělesa boxu, který bude řídit jejich provoz, a to u budovy MěÚ Kopřivnice, 
ulice Štefánikova 1163/12, na pozemku  p.č. 1925/5, k.ú. Kopřivnice. Jedná se o stávající venkovní 
zastřešenou kolárnu. Systém bude modulární s možností napojení dalších boxů.  

 
1.1. Cyklobox musí být určen pro provoz v prostředí exteriéru a musí být certifikován pro provoz 

v rámci Evropského společenství. 

1.2. Každý cyklobox musí umožňovat uložení jednoho a maximálně dvou jízdních kol pro 
dospělou osobu, a to o průměru kola min. 29 palců a jeho samostatné uzamčení 
elektronickým zámkem. Cyklobox bude vybaven min. čtyřmi háčky pro zavěšení přileb a 
batohů. Max. šířka cykloboxu, s ohledem na rozteče nosných sloupů stávajícího přístřešku, 
pod který budou cykloboxy umístěny, nepřesáhne 110 cm.  

1.3. Cyklobox musí být neprůhledný a obvodový plášť musí být vyroben z ocelového plechu 
o minimální tl. 1,5 mm. Vzhledem k nárokům na údržbu zadavatel nepřipouští využití 
dřevěných materiálů. 

1.4. Cyklobox musí být vybaven dveřmi, které lze uzamknout. Tyto dveře musí být vybaveny 
panty na vnitřní straně dveří a současně zabraňující vysazení dveří i v době otevření 
cykloboxu. Panty dveří a zamykací systém musí být vždy minimálně dvoubodový, vždy 
s ochranou proti roztažení zárubně. Dveře cykloboxu budou konstruovány tak, aby bylo 
umožněno jejich zajištění proti samovolnému otevření v době, kdy v něm nebude uzamčeno 
kolo. 

1.5. Elektronický zámek dveří musí blokovat uzamykací systém a zámek musí být ovládán 
elektronicky na základě individuálního jednorázového kódu, který je před každým použitím 
cykloboxu zvolen uživatelem.  Elektronický systém musí být pro zadavatele bezobslužný.  

1.6. Elektronický ovládací box bude vybaven elektronickým mincovníkem umožňujícím vrácení 
mincí. 

1.7. Konstrukce a provoz cykloboxů musí umožňovat sjednání pojištění celého jeho obsahu, 
v rozsahu pojištění minimálně pro případ odcizení krádeží jízdních kol a osobních věcí 
cyklistů, s limitem plnění minimálně 80. 000 Kč pro každý cyklobox. 

1.8. V ceně cykloboxů bude barevná úprava ve dvou odstínech. Barvy dle vzorkovnice RAL 
budou dohodnuty po podpisu smlouvy. 

1.9. Cena bude zahrnovat veškeré náklady související s dodávkou, montáží a instalací cykloboxů 
na místě určeném, tedy náklady za dopravu, práci, případné poplatky, náklady na servis, 
revize a opravy po celou dobu požadované záruční lhůty. Součástí ceny bude serverová 
komunikace potřebná pro bezvadný provoz. Dodavatel bude po dobu záruční lhůty provádět 
bezplatný servis, revize a opravy cykloboxů dle pokynů výrobce. 

1.10. Dodavatel při předávce cykloboxů zajistí proškolení zadavatelem určených osob. 

1.11. Při předání a převzetí předmětu veřejné zakázky dodavatel zadavateli předá tuto listinou 
dokumentaci v českém jazyce: 

- technickou dokumentaci cykloboxů, 

- návod k obsluze, prohlášení o shodě (provozní pokyny, revize, pokyny k intervalům 
kontrol a servisních prohlídek). 

1.12. Před instalací cykloboxů bude místo plnění stavebně upraveno zadavatelem. Úprava bude 
provedena v součinnosti s vítězným uchazečem, a to po podpisu smlouvy. V místě plnění je 
přiveden metalický kabel využitelný pro připojení serverové komunikace a napojovací bod 
elektrické rozvodné sítě 230 V. 



      

Strana 3 (celkem 6) 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 6 této 
smlouvy. 

4. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány písemnými dodatky 
smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

4.  Doba plnění 
 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty dnem podpisu smlouvy poslední ze 
smluvních stran. 

2. Zhotovené dílo bude objednateli předáno do 14 týdnů od podpisu smlouvy. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. 

4. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.  

5. Místo plnění 
 

1. Místem plnění je stávající venkovní zastřešená kolárna u budovy MěÚ Kopřivnice, ulice Štefánikova 
1163/12, na pozemku p.č. 1925/5, k.ú. Kopřivnice. 

6. Cena za dílo 
 
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena za dílo v Kč 

 
434.987,00 Kč 
 

 
91.347,27 Kč 

 
526.334,27 Kč 

 
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla.  

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné zhotovení díla.  

4. Součástí nabídkové ceny tak bude částka licence na provoz programu pro vzdálenou správu 
elektronického ovládacího boxu, a to minimálně pro 3 uživatele po dobu 10 let. 

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby ukončení díla. 

7. Platební podmínky 
 

1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, 
nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu 
o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy fakturou zaslanou do sídla objednatele, 
přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 15 dní od jejího doručení.  

2. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně vyúčtována cena, 
je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
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vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem 
opravené) faktury. 

3. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku 
změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek 
k této smlouvě. 

4. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

5. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

8. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni 
sepsat zápis o předání a převzetí díla. 

 
O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude obsahovat: 
- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně ceny za dílo, 
- datum zahájení a dokončení prací na díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace  

 
2. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. 3 odst. 1.11. 

3. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné 
vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 pracovních dní od předání díla, nedohodnou-
li se smluvní strany při předání díla jinak. 

4. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami 
sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny.  

5. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému 
užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

 

9. Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 
platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví 
v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu s níže uvedenými podmínkami 
bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami vyznačenými 
jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku v délce 36 měsíců. 
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5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad 
a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, po té, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem 
nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů 
ode dne, kdy bylo započato s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických dle čl. 1, 
případně jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 7. 
tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo 
objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

 

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu 
 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

 

11. Sankční ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy. 

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel nárok na 
úrok z prodlení v zákonné výši.  

3. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění.  

5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
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12. Odstoupení 
 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 

podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

- je zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. 4. odst. 2. této smlouvy o více jak 30 dní, 

- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nezjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele,   
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů, 
- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 

 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo. 

3.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 
zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní 
v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

 4.  Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené 
části díla ke dni odstoupení. 

13. Závěrečná ujednání 
 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků. 

3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy 
jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, 
neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a 
její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 
stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   

 
 
 
V Kopřivnici dne 22.06.2022     V Kuřimi dne 22.06.2022 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 
 

 

 

…………………………………     ………………………………… 

Mgr. Jiří Štěpán                  Ing. Miloslav Křivánek 

vedoucí odboru rozvoje města               jednatel 


