
SOD „Oprava VDZ komunikací Domažlické nemocnice, a.s.“ 

Stránka 1 z 5 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA  O  DÍLO 

„Oprava VDZ komunikací Domažlické nemocnice, a.s.“ 

(dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“) 

 

Číslo smlouvy objednatele:       

Číslo smlouvy zhotovitele: 8600005948 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Domažlická nemocnice, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1073 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:             Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 

statutární orgán:  Mgr. Jaroslav Šíma, MBA - předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, 

LL.M. - místopředseda představenstva, Ing. Petr Liškář, MBA - člen představenstva 

IČO:  26361078 DIČ: CZ699005333 

telefon:   

e-mail:      

datová schránka: de9drb9 

kontaktní osoba:   

e-mail:  

 (dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO:   72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba:  

(dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 



SOD „Oprava VDZ komunikací Domažlické nemocnice, a.s.“ 

Stránka 2 z 5 

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy je: 

,,Oprava vodorovného dopravního značení komunikací objednatele o velikosti 95 m2“ 

Bližší specifikace díla je uvedena v příloze této smlouvy. 

(dále jen „dílo“). 

2.3. Podklady pro provedení díla jsou: 

Fyzická prohlídka komunikací a stanovení míst a rozsahu oprav ze dne 12.08.2022. 

Cenová nabídka ze dne 15.08.2022. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s podklady dle odst. 2.3. Přesný čas a místo provedení oprav bude 

dohodnuto mezi smluvními stranami před zahájením provádění díla. Rozsah skutečně provedených 

oprav bude uveden v předávacím protokolu.  

2.5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré podklady a informace nezbytné pro řádné 

zhotovení díla. V případě, že objednatel nesplní tuto povinnost, pak zhotovitel za své dílo neručí v tom 

rozsahu, který se na nesplněnou povinnost objednatele vztahuje. 

2.6. Dílo bude zahájeno do jednadvaceti (21) pracovních dní od uveřejnění smlouvy v registru smluv a 

předáno do 31.10.2022. 

III. CENA DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí: 74 100,00 Kč bez DPH (dále jen cena díla). 

Jednotková cena díla činí: 780,00 Kč/m2 bez DPH. 

3.2. DPH bude uplatněna v aktuální výši dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 

příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.4. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla 

objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 5.2. této smlouvy. 

3.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést 

v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  

d) rozsah provedené části díla  

e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

 identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

f) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 

stanovené náležitosti objednateli.  

3.7. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 

uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH a Pokynem Generálního finančního 

ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.  
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3.8. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III. odst. 3.4. věta druhá a odst. 

3.5. této smlouvy ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí 

uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 

V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

3.9. Faktura musí být doručena na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

3.10. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 

jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 

Místo plnění: komunikace objednatele, úseky oprav:       

 

V. PŘEDÁNÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 31.10.2022. 

5.2. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti 

zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění 

práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 

7.1.1. zhotovitel ani k žádosti objednatele nezajistí nápravu ve smyslu čl. IV. odst. 4.2. věta druhá 

této smlouvy. 

7.1.2. zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a předání díla uvedený čl. V. odst. 5.1 této 

smlouvy.  

7.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že bude proti objednateli zahájeno 

insolvenční řízení. 

7.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy, má zhotovitel právo na náhradu do té doby prokazatelně 

vynaložených a nutných nákladů.  
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VIII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ  

Veškeré písemnosti související s touto smlouvou budou doručovány mezi smluvními stranami na 

korespondenční adresy uvedené v záhlaví smlouvy nebo do jejich datových schránek. 

IX. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

9.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 

e-mailová adresa. 

9.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

9.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 

plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 

rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

9.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 

údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 

povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

9.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 

které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 

bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

9.6. Postupy a opatření se zhotovitel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 

písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

9.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) zhotovitel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách zhotovitele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 

9.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách zhotovitele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

10.2. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh změn a 

dodatků zveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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10.3. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 

a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 

důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Zhotovitel před zveřejněním smlouvy znečitelní 

osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 

Ministerstvem vnitra.  

10.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí zhotovitel. 

10.5. Zhotovitel oznámí (e-mailem) objednateli nabytí účinnosti povinně uveřejňované smlouvy. 

10.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel.  

10.7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem. 

10.8. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka ze dne 15.08.2022. 

10.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení.  

10.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

Přílohy: 

 Objednávka č. 337/01/2022 

 Cenová nabídka z 15.08.2022 

 

zhotovitel:       objednatel: 

 

V Plzni dne                  V Domažlicích dne       

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  Domažlická nemocnice, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal  MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.  

generální ředitel místopředseda představenstva 

 

 

 

 

                                                                                                      ___________________________ 

 Domažlická nemocnice, a.s. 

 Ing. Petr Liškář, MBA 

 člen představenstva 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


Domažlická 
nemocnice

Nemoc nice 
Pl ženské ho 
klaje

OBJEDNÁVKA
337/01/2022

Firmě:

IČ:
Telefon: 
e-mail:

SÚS PK 
Koterovská 162 
326 00 Plzeň 
72053119

Objednáváme u Vás:

- Opravu vodorovného dopravního značení komunikací Domažlické nemocnice, 
a.s., dle cenové nabídky ze dne 15. 8. 2022.

- Objednatel je plátcem DPH.

MUDr. Petr Hubáček MBA, LL.M. 
místopředseda představenstva člen představenstva

Domažlice 17. 8. 2022
Vedoucí technického oddělení

Domažlická nemocnice, a. s. 
Kozinova 2S2, 344 01 Domažlice 
domazlice.nemocnicepk.cz | ■



Cenová nabídka VDZ Domažlická nemocnice

89 661,00 Kč s DPH

2 m
jednotková cena za

„2m
Stání Bus 15

780,00 Kč

Zákaz stání 20m 6
Zákaz stání 14m 4
Přechody 4x 37,5
Invalidi 5x 4
Vyhrazené stání IZS a Zás. 5x 20,5
Parkovací stání 4x 8
Celkem 95 74 100,00 Kč

15 -09-2922

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
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