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Město Tábor 
Odbor správy majetku města  *S00FX01T4QKA* 

 

 
Město Tábor 

 
Žižkovo nám. 2/2 

 
390 01 Tábor 

S00FX01T4QKA 

 
 
Č. smlouvy: SD/00028/2023 
SMM 2/1200/2023 SOD 
 
 

 

 

 

Město Tábor,  
IČ: 253014, DIČ: CZ00253014 
se sídlem Žižkovo nám. 2/2, 390 01 Tábor 
zastoupené vedoucí Odboru správy majetku města JUDr. Danou Švecovou 
 (dále jen „objednatel“) na jedné straně a 
 
a 
 
ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s r.o. 
IČ: 438 32 946 
se sídlem: Jordánská 366/1, 390 01 Tábor 
zastoupená Ing. Mgr. Oldřichem Pechou, jednatelem společnosti 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé, 
 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo: 

 

I.  

 Úvodní ustanovení 

1. Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při řízení 
činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o  předání a jiných otázkách, spadajících do 
kompetence níže uvedených zástupců v souladu s jejich náplní práce oprávněni jednat: 

- za objednatele: Ing. Petr Říha, Odbor správy majetku města, tel. xxxxxxxxx  
-              za zhotovitele: Ing. Mgr. Oldřich Pecha 

 
II.  

           Předmět díla 
 

1.Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované 
v bodě tohoto článku. 
 
2.Předmětem díla je provádění kontroly „Rybníka“ v k.ú. Stoklasná Lhota, jedná se o 
bezejmenný drobný vodní dok v k.ú. Stoklasná Lhota ,na pozemcích  parc.č. 1169/1, 1196, 1207 a 
1210. 

 a to v tomto rozsahu: 
- čtvrtletní kontrola vodního díla, 
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- zajištění udržování normálního nadržení na kótě 448.60 m.n.m. pomocí dřevěných dluží v 
požeráku, 

- podání návrhu na vypouštění rybníka,  
- odstraňování plevenin, zejména v jarním a podzimním období 
- nahlášení objednateli potřeby oprav či revizí na vodním díle, bezodkladně po jejich zjištění 
- nahlášení objednateli potřeby v zimním období zabránění tlakům ledové celiny na objekt  
- včetně zajištění prožezání nebo prosekání ledu. 

 
 
          to vše dle Manipulačního řádu vypracovaného Ing. Františkem Sedláčkem, schváleným 

dne7.10.2020 MěÚ Tábor, Odborem životního prostředí pod čj. S-META 49877/2020/VKra., 
který je nedílnou součástí této smlouvy.  

 
Veškeré výše uvedené činnosti, k jejichž výkonu se způsobem stanoveným v této smlouvě 

zhotovitel zavazuje, jsou dále označovány souhrnně jako „dílo“. 
 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně a v plném rozsahu seznámil 

s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. Dále prohlašuje, že je byl seznámen s Manipulačním řádem 
uvedeným v bodě II.2., který mu byl v den podpisu smlouvy objednatelem zároveň předán. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a 
v dohodnuté lhůtě. Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v průběhu 
realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, 
které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa 
plnění. 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo a poskytnout mu 
nezbytnou součinnost potřebnou pro provedení díla podle této smlouvy. 

 
 

                                          III. 

                Termín provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti v rozsahu dle článku II. této smlouvy s odbornou péčí, 
v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel 
provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a 
spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 
použití. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně 
doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy včetně oboustranně 
přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady 
objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou 
zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a 
rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých 
systémů, zařízení a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli sdělí potřebu oprav vodního díla neprodleně po té, co je 
při provádění díla zjistí.  

6. Zhotovitel se zavazuje o provedených činnostech dle této smlouvy vést deník s evidencí dat a 
rozsahu provedených prací v uvedeném termínu. Na základě požadavku objednatele se 
zavazuje tento deník objednateli předložit ke kontrole.  

7. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou na majetku objednatele a na majetku třetích osob, 
která vznikla v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

 
   

IV.  Cena za dílo 

1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran takto:  

Za každý rok plnění smlouvy  20 000,- Kč + DPH v platné výši. 

Cena za dílo byla stanovená jako pevná smluvní cena. 

2. Na základě dohody stran nebude zhotoviteli poskytnuta žádná finanční záloha. 
 

 

V.  Způsob hrazení ceny za dílo 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za dílo 2x ročně, a to na základě zhotovitelem 
vystavené faktury. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu za uplynulý kalendářní rok vždy do 
30. 6. a  do 15.12. příslušného roku. 

2. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet zhotovitele. 
3. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat: 

- přesný název předmětu díla; 
- celkovou cenu díla bez DPH; 
- základ daně a sazbu daně; výši daně z přidané hodnoty 

4. V případě neuhrazení faktury ve sjednané době splatnosti má zhotovitel právo na zaplacení 
úroku z prodlení z dlužné částky za každý den z prodlení, a to ve výši stanovené vládním 
nařízením. 

5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo v případě 
každého zjištěného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. Tím není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklou důsledkem zanedbání nebo nesplnění povinností 
zhotovitele založených touto smlouvou.  

 

VI.  Trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá od 1. února 2023 na dobu neurčitou. 
2. Na základě výslovné dohody obou smluvních stran může objednatel tuto smlouvu 

vypovědět na základě opakovaného neplnění povinností z ní vyplývajících, a to písemnou 
výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní doba začíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.  

3. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu může dále kterákoliv strana vypovědět bez 
udání důvodu, a to písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Výpovědní doba 
začíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
protistraně.  
 

 
VII. Závěrečná ujednání 

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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2. Na základě dohody obou stran není zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele přenést na třetí osobu úplně nebo zčásti práva a povinnosti, které pro 
zhotovitele vyplývají z této smlouvy. 

3. S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních 
údajů objednatelem. Výslovně je objednateli za tímto účelem konstatován souhlas 
zhotovitele s možným zpřístupněním či zveřejněním smlouvy a na smlouvu navazujících 
uzavřených smluv a písemností v plném znění, jakož i všech jednání a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, tj. výslovně je objednateli udělen mimo jiné i souhlas se 
zveřejněním smlouvy na webových stránkách objednatele. Tento souhlas je poskytován do 
budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřních potřeb objednatele a dále pro účely 
informování veřejnosti o jeho činnosti. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními nového občanského zákoníku a ostatních platných právních 
předpisů. Smluvní strany se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před 
ustanoveními nového občanského zákoníku. 

5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran okolnosti bránící řádnému plnění závazků 
zřízených touto smlouvou, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.  

6. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany 
této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy 
dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či 
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu 
takto nahrazovaného ustanovení. 

7. Na základě dohody obou smluvních stran lze smlouvu měnit či doplňovat pouze písemnými 
číslovanými dodatky.  

8. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem 
nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Táboře dne 19. 1. 2023 

 

 Za objednatele:     Za zhotovitele:     

  

  

...................................................                ................................................... 

           JUDr. Dana Švecová         Ing. Mgr. Oldřich Pecha 

 
 
 


