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M sto Tábor 
Odbor životního prost edí 

 
SMLOUVA  o  dílo   

. objednatele SD/00041/2023 
                                                             . zhotovitele PŠV/1/2023/PP 
 

uzav ená podle ust. § 2586 a násl. zákona . 89/2012, nového ob anského zákoníku 
 

Smluvní strany: 
 
 
Objednatel:    M sto Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor, 
  zastoupené místostarostou, Bc. Radoslavem Kacerovským, DiS. 
  I   00253014  DI    CZ00253014 
  bankovní spojení SOB,  .ú. 271993243/0300, 
  zástupce pro v ci technické: 

M sto Tábor, Odbor životního prost edí:  tel.
e- mail:  

 
 
Zhotovitel:      PŠV stavby s.r.o., Turovec 24, 391 21 Turovec 
  zastoupené  jednatelem 
  I  07608659  DI  CZ07608659 
  bankovní spojení  SOB, .ú. 286306434/0300 
  telefon/fax  

zástupce pro v ci technické povýsadbové pé e: 
stavbyvedoucí, tel.

e-mail: 
 Landeco ateliér, tel. , e-mail: 

 
 
      
 

 l. I.:  P edm t smlouvy 
 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na sv j náklad, a 
na své nebezpe í dílo specifikované ve l. I. této smlouvy a objednatel se zavazuje ádn  provedené 
dílo p evzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 
2. P edm tem díla je provád ní povýsadbové pé e o výsadby po dobu 36 m síc  po výsadb  v rámci 

investi ní akce „Stavební úpravy chodníku ulice sl. Armády Tábor“. Intenzita povýsadbové pé e 
bude provád na dle soupisu prací (p íloha .1).  Veškeré tyto innosti, k jejichž výkonu se zp sobem 
stanoveným v této smlouv  zhotovitel zavazuje, jsou dále ozna ovány souhrnn  jako „dílo“. 

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se p ed podpisem této smlouvy d kladn  a v plném rozsahu seznámil s 

rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
pro realizaci díla. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nedisponuje odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné, provád ní díla provede prost ednictvím firmy  Ing. Pavel Hofman, Landeco 
ateliér, I  76667243, Ústrašická 117, 391 11 Planá nad Lužnicí - Lhota Samoty. Zhotovitel 
prohlašuje, že innosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lh t . 
Zhotovitel dále prohlašuje, že si je v dom skute nosti, že v pr b hu realizace díla nem že uplat ovat 
nároky na zm nu a úpravu smluvních podmínek z d vod , které mohl nebo m l zjistit již p i 
seznámení se s takovými podklady a se stavem místa pln ní. 

 
4. Objednatel se zavazuje od zhotovitele p evzít ádn  provedené dílo, zaplatit mu dohodnutou cenu a 
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poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou innost pot ebnou pro provedení díla podle této smlouvy. 
 
 

l. II.: Provedení díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provád t povýsadbovou pé i pr b žn  po dobu 36 m síc  od p edání investi ní 
akce „Stavební úpravy chodníku ulice sl. Armády Tábor“ s odbornou pé í, v rozsahu a kvalit  podle 
této smlouvy a ve sjednané dob  pln ní, tj.: od p edání stavby do 14.11. 2025. 
 

2. Dílo je považováno za dokon ené a objednatel je povinen jej p evzít, bylo-li objednateli p edáno v 
souladu s požadavky této smlouvy bez zjevných vad a nedod lk  a byl-li o p edání a p evzetí díla sepsán 
zápis o kone ném p evzetí díla, který byl potvrzen ob ma smluvními stranami. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na sv j náklad a na vlastní odpov dnost. 
 

4. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (t etí osoby) budou p i provád ní díla postupovat s odbornou pé í. V ci, 
práce a služby, které jsou p edm tem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpe n  a spolehliv  využitelné dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a ú elu použití. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecn  závazné p edpisy, technické normy v etn  doporu ení, 
platné v eské republice, jakož i podmínky této smlouvy v etn  oboustrann  p ijatých zm n a dodatk  k 
ní. Zhotovitel se rovn ž bude ídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho 
zájmy i vyjád eními kompetentních orgán  státní správy eské republiky, která mohou ovliv ovat 
provád ní smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni. Veškeré odborné práce budou 
vykonávat pouze pracovníci s p íslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovník  je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. 

 
l. III.: Cena díla, platební podmínky   

 
1. Cena za kompletní provedení díla dle lánku II. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná 

ve výši: 213 756,39 K  s DPH 
 

Celkem bez DPH   176 658,18 K  
DPH 21%      37 098,21 K  
Cena celkem v etn  DPH   213 756,39 K  

 
(slovy: dv st t inásttisícsedmsetpadesátšest korun eských a t icetdev t halé  v etn  DPH) 

 
2. Cena za provedené práce bude erpána v jednotlivých vegeta ních obdobích takto: 
 

1. rok povýsadbové pé e (2023)       58 886,06 K  bez DPH, tj. 71 252,13 v etn  DPH 
2. rok povýsadbové pé e (2024)       58 886,06 K  bez DPH, tj. 71 252,13 v etn  DPH 
3. rok povýsadbové pé e (2025)       58 886,06 K  bez DPH, tj. 71 252,13 v etn  DPH. 

 
3. Objednatel prohlašuje, že tato innost není používána k ekonomické innosti a nebude pro výše 

uvedenou dodávku aplikován režim p enesené da ové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Pro ú ely 
tohoto pln ní tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DI . 

 
4. Sou ástí sjednané ceny jsou veškeré v ci, výrobky, práce nebo služby, pot ebné pro ádné a úplné 

provedení p edm tu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Pro tyto v ci, výrobky, práce a služby 
platí, že jsou sou ástí sjednané ceny bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpo tu 
zhotovitele.  

 
5. Smluvní strany si ujednávají, že cena za dílo nebude po dobu trvání této smlouvy žádným zp sobem 

upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených náklad  souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných náklad  i poplatk , k jejichž úhrad  je zhotovitel na základ  této smlouvy i 
obecn  závazných platných právních p edpis  povinen.  
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6. Na základ  dohody stran nebude zhotoviteli poskytnuta žádná finan ní záloha. 

 
7. Ob  strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena pr b žn  v ástkách sjednaných v odst. 1. tohoto 

lánku, vždy po dokon ení prací v jednom vegeta ním období, nejpozd ji do 30. 11. v b žném roce. 
Dílo je spln no až po jeho kone ném p edání a p evzetí a až po té, kdy budou odstran ny veškeré 
p ípadné vady a drobné nedod lky, o emž zhotovitel s objednatelem sepíší p edávací protokol. 

áste ná (díl í) úhrada díla se v tomto p ípad  nepovažuje za spln ní díla. 

8. Smluvní strany se výslovn  dohodly, že faktura se bere za doru enou, dnem jejího doru ení (osobn  i 
poštou) na podatelnu objednatele sídlící na adrese Žižkovo nám stí 2, 390 01 Tábor nebo jejím 
doru ením elektronicky do datové schránky m sta Tábor (5zrb8iz) nebo jejím elektronickým 
doru ením na e-mail . 

 
9. Pracovníci odboru životního prost edí provedou kontrolu provedených zásah  v intenzit  minimáln  2 

kontroly za 1 kalendá ní rok. První kontrola v kalendá ním roce bude provedena v období duben-
kv ten (dle pr b hu vegetace a nástupu jara), druhá kontrola bude provedena na konci vegetace 
v období zá í – íjen - listopad. Z provedených kontrol v p ípad  nedostatk  budou po ízeny zápisy, 
kde bude popsán stav zelen  a navržena opat ení k náprav  nedostatk  i jiné požadavky, které se 
zhotovitel zavazuje v rámci této smlouvy vykonat.  
 

 
10. Sjednané platby i doplatky budou uhrazeny objednatelem na základ  dodaného da ového dokladu 

(faktury) vystaveného zhotovitelem, a to ve 30 denní lh t  splatnosti, když splatnost se po ítá ode dne 
doru ení faktury objednateli. Nedílnou sou ástí faktury je objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených prací a dodávek. 

 
11. Platby bude objednatel provád t bezhotovostním p evodem na ú et zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy. 
 
 

l. IV.: Zabezpe ení jakosti díla, normy, p edpisy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, služby, výrobky a v ci budou provedeny v jakosti a rozsahu 
sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými p edpisy a v souladu s obecn  platnými 
p edpisy. 

 
l. V.: Záru ní doba 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho ást bude prosta jakýchkoliv 

vad v cných i právních. Dílo nebo jeho ást má vady, jestliže neodpovídá výsledku požadovanému 
touto smlouvou, ú elu jeho využití, p ípadn  nemá vlastnosti výslovn  stanovené v této smlouv  nebo 
obecn  platnými p edpisy. 

 
2. Záruka kon í uplynutím 6 m síc  po ukon ení „díla“ (povýsadbové pé e), tj. uplynutím 6 m síc  po 

písemném p edání díla zhotovitelem a po jeho p evzetí objednatelem.  
 
 

l. VI.: P edání a p evzetí díla 
 

1. Zhotovitel vyzve objednatele po dokon ení provád ní díla, nejpozd ji však v poslední den doby 
pln ní, k p evzetí díla.  

 
2. Objednatel p evezme provedené dílo na míst  jeho zhotovení nejpozd ji do 5 pracovních dn  od 

oznámení zhotovitele o dokon ení díla.  
 

3. O p edání provedeného díla zhotovitelem a p evzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní 
strany této smlouvy p edávací protokol, který bude obsahovat údaje o zhotoveném díle s popisem 
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stavu prací a p ípadných výhrad objednatele (nedod lk , sjednaných lh t pro jejich odstran ní apod.). 
 

l. VII.: Další ujednání 
 

1. Bez ohledu na p evod vlastnického práva k dílu nebo díl ím ástem díla odpov dnost za n  a jejich 
ochranu, spole n  s rizikem jejich ztráty nebo poškození i jakékoliv jiné újmy p echází ze zhotovitele 
na objednatele p edáním a p evzetím díla, tj. podpisem a p edáním zhotoviteli protokolu o p evzetí 
díla objednatelem. Tímto ustanovením nejsou dot eny záru ní povinnosti zhotovitele. 

 
2. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou na díle, na majetku objednatele a na majetku t etích osob, 

která vznikla v souvislosti s pln ním p edm tu smlouvy. 
 

3. Ob  strany se dohodly na t chto sankcích pro p ípad nepln ní n kterých ustanovení této smlouvy:  
a) p i nespln ní termínu realizace díla z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,3 % ze sjednané ceny o dílo za každý den prodlení,  
b) v  p ípad  prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky 

z prodlení ve výši max. 0,1% z neuhrazené ástky za každý kalendá ní den prodlení. 
 
 

l.VIII.: Transparentnost 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodn  vyhledávat, 
p ijímat, poskytovat a rozši ovat informace, dostupné mu z jeho ú ední innosti, ve smyslu ustanovení 
lánku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
2. Zhotovitel bere na v domí úmysl a cíl objednatele vytvá et transparentní majetkoprávní pom ry a 

poskytovat otev ené informace o jeho nakládání s obecním majetkem sm rem k ve ejnosti.  
 

3. Informace o zpracování osobních údaj  naleznete na oficiálních webových stránkách m sta 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podob  na podatelnách M stského ú adu 
(Žižkovo nám stí 2, Husovo nám stí 2938). 
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 
odst. 1 zákona . 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uve ejnit ji 
v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a ú inná ode dne jejího zve ejn ní 
v registru smluv. Pro tento p ípad se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu 
k uve ejn ní objednatel, a to bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji do 30 dní ode dne uzav ení této 
smlouvy.  

 
l.VIII.: Záv re ná ustanovení 

 
1. Ob  strany prohlašují, že došlo k dohod  o celém rozsahu této smlouvy. 

 
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skute nosti v této smlouv  neupravené se ídí 

p íslušnými ustanoveními nového ob anského zákoníku a ostatních platných právních p edpis . 
Smluvní strany se výslovn  dohodly, že obchodní zvyklosti nemají p ednost p ed ustanoveními 
nového ob anského zákoníku. 

 
3. Nastanou-li u n které ze smluvních stran okolnosti bránící ádnému pln ní závazk  z ízených touto 

smlouvou, je povinna to bez zbyte ného odkladu oznámit druhé stran .  
 

4. Pokud odd litelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným i nevynutitelným, nemá to 
vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém p ípad  se strany této smlouvy 
zavazují uzav ít do 10 pracovních dn  od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouv  
nahrazující odd litelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné i nevynutitelné, platným a 
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodá skému ú elu takto nahrazovaného ustanovení. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze po vzájemné dohod  m nit pouze písemnými 
íslovanými dodatky. 

 
6. Odpov  strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 

podstatn  nem ní podmínky nabídky, není p ijetím nabídky na uzav ení této smlouvy. 
 
7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob , p i emž ob  smluvní strany obdrží její elektronický 

originál. 
 

8. Smluvní strany po p e tení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána ur it , srozumiteln , na základ  jejich pravé, svobodné a vážné v le, bez nátlaku na n kterou 
ze stran. Na d kaz toho p ipojují své podpisy. 

 
 
 
P ílohy: Soupis prací (p íloha .1) 
 
 
 
 

V Tábo e dne ……………………………                             V Tábo e dne .............................................  
 
 
 
 
 
Zhotovitel:       Objednatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
….……………………………….            ………………………………….. 
           PŠV stavby s.r.o.                                                                                  m sto Tábor 

                Bc. Radoslav Kacerovský, DiS.  
                                  místostarosta m sta 



P íloha . 1 - POVÝSADBOVÁ PÉ E

POVÝSADBOVÁ PÉ E 1.ROK

ez strom , ke  nebo r ží pr klestem strom  netrnitých, o pr m ru koruny 
p es 2 do 4 m

kus

Znovuuvázání d eviny jedním úvazkem ke stávajícímu k lu kus

Zalití rostlin vodou plochy záhon  jednotliv  do 20 m2 (3x zhotovitel) m3

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3

Odstran ní odkvetlých a odum elých ástí rostlin ze záhon  trvalek m2

Odplevelení výsadeb v rovin  nebo na svahu do 1:5 souvislých ke ových skupin m2

Odplevelení výsadeb v rovin  nebo na svahu do 1:5 záhon  kv tin m2

Zp tný ez ke  po výsadb  netrnitých, výšky do 0,5 m kus

POVÝSADBOVÁ PÉ E 2.ROK

ez strom , ke  nebo r ží pr klestem strom  netrnitých, o pr m ru koruny 
p es 2 do 4 m

kus

Znovuuvázání d eviny jedním úvazkem ke stávajícímu k lu kus

Zalití rostlin vodou plochy záhon  jednotliv  do 20 m2 m3

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3

Zp tný ez ke  po výsadb  netrnitých, výšky do 0,5 m kus

Odstran ní odkvetlých a odum elých ástí rostlin ze záhon  trvalek m2

Odplevelení výsadeb v rovin  nebo na svahu do 1:5 souvislých ke ových skupin m2

Odplevelení výsadeb v rovin  nebo na svahu do 1:5 záhon  kv tin m2

POVÝSADBOVÁ PÉ E 3.ROK

ez strom , ke  nebo r ží pr klestem strom  netrnitých, o pr m ru koruny 
p es 2 do 4 m

kus

Znovuuvázání d eviny jedním úvazkem ke stávajícímu k lu kus

Zalití rostlin vodou plochy záhon  jednotliv  do 20 m2 m3

Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3

Zp tný ez ke  po výsadb  netrnitých, výšky do 0,5 m kus

Odstran ní odkvetlých a odum elých ástí rostlin ze záhon  trvalek m2

Odplevelení výsadeb v rovin  nebo na svahu do 1:5 souvislých ke ových skupin m2

Odplevelení výsadeb v rovin  nebo na svahu do 1:5 záhon  kv tin m2


