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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
ÚDRŽBY A OPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

 

číslo Smlouvy Objednatele:       
číslo Smlouvy Poskytovatele: 6/2017 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“) 

 

Článek I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: Město Ostrov 
se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 
zastoupený: Ing. Josefem Železným, starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat:  

Ivan Vysocký, e-mail: ivysocky@ostrov.cz, tel.: +420 354 224 905 
Karel Ille, e-mail: kille@ostro.cz, tel.: +420 354 224 903 

IČO:  00254843 
DIČ:   CZ00254843 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 19-920341/0100 
dále jen „Objednatel“ na straně jedné, 
 
a 
 
Poskytovatel: Werner Hüttner 
se sídlem: Limnická 1235, 362 22 Nejdek 
zastoupený: Wernerem Hüttnerem 
ve věcech technických oprávněn jednat:  
  Werner Hüttner, e-mail: werner@huttner.cz, tel.: +420 602 100 805 
IČO:   42850550 
DIČ:  CZ7103201886 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 580443341/0100 
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Karlovy Vary 
dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé,  
Objednatel a Poskytovatel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 
 
 

Článek II. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Poskytovatelem na základě výsledků zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním otevřeném řízení v souladu s ustanovením § 56 
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zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon o 
zadávání veřejných zakázek“) s názvem „Údržba a opravy veřejného osvětlení“ (dále jen „Údržba 
a opravy veřejného osvětlení“) (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele 
veřejné zakázky: P17V00000033 / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 
Z2017-025485) (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Poskytovatele podaná v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. za účelem Údržby a opravy 
veřejného osvětlení. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi 
Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s Údržbou a opravami 
veřejného osvětlení v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany 
měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou 
založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve 
Smlouvě. 

2. Předmětem Smlouvy je Údržba a opravy veřejného osvětlení (dále jen „VO“) a sloupových hodin 
na ulici Masarykova (dále jen „Sloupové hodiny“) včetně provádění kontrol, běžné a preventivní 
údržby, identifikace a odstraňování poruch. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž instalace 
vánočního osvětlení včetně jeho oprav, demontáže a uskladnění. 

3. Poskytovatel zajišťuje průběžnou kontrolu správné funkce veškerých součástí VO a Sloupových 
hodin, kontrolu z hlediska mechanického poškození, kontrolu svítivosti zdrojů a upozornění 
Objednatele na končící platnost revizí elektrického zařízení ve smyslu ČSN 331500. Plánovanou 
kontrolu svítivosti světelných zdrojů zajišťuje Poskytovatel jedenkrát za dva týdny, přičemž každá 
druhá kontrola je za účasti zástupce Objednatele. Kontroly dle tohoto odstavce Smlouvy se 
provádějí ve večerních hodinách, po rozsvícení VO. O termínu provedení plánované kontroly 
vyrozumí Poskytovatel Objednatele prokazatelným způsobem nejméně tři pracovní dny předem. O 
provedené plánované kontrole se sepíše zápis, s uvedením závad na světelných zdrojích a s 
uvedením termínů jejich oprav, popř. výměn. Poskytovatel je povinen vyzvat Objednatele 
k převzetí provedených oprav a tyto nechat potvrdit v provozním deníku provedených prací 
za daný měsíc. Potvrzený deník bude přílohou faktury dle čl. IV. odst. 5 Smlouvy. 

4. Běžnou a preventivní údržbou se pro účely Smlouvy rozumí zejména: 

a) udržování čistoty jednotlivých světelných míst, zejména z důvodu nesnižování svítivosti 
zdrojů; 

b) údržba veškerých součástí VO a Sloupových hodin, tj. stožárů, spínacích míst, jistících 
prvků, stožárových rozvodnic, svítidel, zapínacích rozváděčů, kabelových rozvodů, apod.; 

c) výměna světelných zdrojů nesvítících, popř. blikajících. 

5. Prováděním oprav VO a Sloupových hodin a odstraňováním jejich poruch se pro účely Smlouvy 
rozumí zejména: 

a) výměny dožilých kabelových rozvodů; 

b) spojkování přerušených kabelů; 
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c) opravy a výměny stožárů; 

d) opravy a výměny svítidel; 

e) opravy a výměny veškerého příslušenství VO. 

Výše uvedené činnosti provádí Poskytovatel na základě vlastního zjištění po předchozí dohodě s 
Objednatelem nebo dle pokynů Objednatele. V nezbytných a neodkladných případech je 
Poskytovatel oprávněn provést opravu nebo odstranění poruchy bez předchozího souhlasu 
Objednatele. 

6. Součástí Poskytovatelem poskytovaných služeb je rovněž pohotovostní služba v následujícím 
rozsahu: 

a) poruchy spínání větších územních celků, hlavních dopravních komunikací s bezprostředním 
obecným ohrožením; 

b) odstraňování následků havárií ohrožujících bezpečnost osob, majetku nebo bránící 
provozu na komunikaci; 

c) odstraňování ostatních poruch, havárií, nebo jiných situací na přímý pokyn Objednatele; 

d) poskytování pohotovostní služby bude v měsících leden, únor, říjen a listopad k dispozici 
od 18:00 do 6:00 hod., v měsících březen a září k dispozici od 19:00 do 5:00 hod., 
v měsících duben a srpen k dispozici od 20:30 do 4:30 hod., v měsících květen, červen a 
červenec k dispozici od 21:00 do 04:00 hod. a v měsíci prosinec k dispozici od 17:00 do 
6:00 hod. v případě běžného pracovního dne, ve dnech pracovního klidu či státních svátků 
pak po celý den (od 0:00 do 24:00 hod.) bez ohledu na kalendářní měsíc; kontaktní e-mail 
pohotovostní služby: werner@huttner.cz a tel. / mob.: +420 602 100 805; 

e) Poskytovatel předá správci VO seznam hlášených poruch a rozsah zásahu první pracovní 
den následující po dni zásahu; 

f) Poskytovatel je povinen vést v době pohotovostní služby záznamy o hlášených nebo 
zjištěných poškozeních nebo poruchách, přičemž v těchto záznamech budou uvedeny 
zejména tyto údaje: 

• datum a hodina oznámení závady; 

• kdo poškození nebo poruchu nahlásil či zjistil; 

• druh poškození nebo poruchy; 

• místo, kde k poškození nebo k závadě došlo; 

• způsob odstranění poruchy nebo provedení opravy; 

• kdo a kdy odstranil poruchu nebo provedl opravu. 

7. Součástí předmětu Smlouvy jsou i ostatní plnění a činnosti výslovně ve Smlouvě neuvedené, které 
však s realizací předmětu Smlouvy souvisí a jsou nezbytné pro úplné zajištění předmětu Smlouvy. 
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Článek III. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 8 let ode dne nabytí její účinnosti. 

2. Poruchy místního charakteru musí být odstraněny nejpozději do 4 dnů ode dne jejich zjištění, 
nebrání-li tomu klimatické podmínky. U poruch, kdy stav zařízení může ohrozit bezpečí osob, 
plynulost provozu na komunikacích nebo může poškodit majetek Objednatele či třetí osoby, 
zavazuje se Poskytovatel odstranit takovou poruchu bezodkladně.  

3. Doba potřebná k poskytnutí služeb, jež jsou předmětem Smlouvy, je uvedena v Příloze č. 2 
Smlouvy. 

4. Místem plnění je katastrální území Města Ostrov a obcí Kfely, Hluboký, Dolní Žďár, Horní Žďár, 
Květnová, Vykmanov, Maroltov, Moříčov nebo sídlo Objednatele. 

 
 

Článek IV. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za Údržbu a opravy veřejného osvětlení dle čl. II. Smlouvy se sjednává v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvní stran na základě Nabídky 
Poskytovatele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (Příloha č. 1 Smlouvy), (dále 
jen „Cena“). 

2. Cena za měsíční plnění Smlouvy, kterou je Objednatel povinen uhradit, bude vypočtena jako 
součet součinů jednotkových cen, které zahrnují veškeré náklady spojené s předmětem Smlouvy a 
jsou blíže specifikované v Příloze č. 1 Smlouvy a skutečného množství měrných jednotek za 
příslušný kalendářní měsíc. U plnění, které není specifikováno Přílohou č. 1 Smlouvy, bude Cena 
dohodnuta Smluvními stranami dle cenové úrovně ÚRS ponížené o 20% z roku příslušného době 
poskytování plnění předmětu Smlouvy. Nebude-li plnění uvedeno v cenové soustavě dle předchozí 
věty, stanoví se Cena dohodou Smluvních stran. K takto stanovené Ceně bude připočtena DPH dle 
platných právních předpisů. 

3. Nákladem Poskytovatele dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy není materiál a 
poplatky spojené s likvidací vadných světelných zdrojů, které budou Poskytovatelem 
přefakturovány Objednateli na základě skutečně vynaložených výdajů, doložených Objednateli na 
základě dodacího listu, faktury, apod. 

4. Cenu je možno překročit pouze po předchozí dohodě s Objednatelem za předpokladu, že: 

a) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu a rozsah poskytnutých služeb, než tu, která je 
uvedena v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku; 

b) dojde v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změně platných právních předpisů, majících 
prokazatelný vliv na rozsah a způsob plnění předmětu Smlouvy; 
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c) míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 
stanovená Českým statistickým úřadem dozná změny o minimálně 2%. K úpravě může 
dojít nejdříve čtvrtý rok poskytování služeb a dále pak vždy jednou ročně k 1. lednu 
následujícího roku. Rozhodným údajem pro výši úpravy cen je údaj uvedený Českým 
statistickým úřadem k 30. září příslušného kalendářního roku.  

5. Úhrada Ceny bude Objednatelem provedena na základě faktury vystavené Poskytovatelem 
Objednateli vždy jednou měsíčně se splatností 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Dnem 
zaplacení se rozumí den odepsaní fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 
Poskytovatele. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle Občanského zákoníku.    

6. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Poskytovateli, jestliže neobsahuje náležitosti dle 
předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní obsažení jsou věcně či cenově 
nesprávné, a to včetně dopisu s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
neběží doba splatnosti a Poskytovatel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti, přičemž doba splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nové řádné faktury. 
V takovém případě není Objednatel v prodlení s placením faktury.  

 
 

Článek V. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet dnem poskytnutí služby, jež je předmětem Smlouvy. 
Tato záruční doba neplatí pro dodávky, na které jejich výrobci poskytují záruční lhůtu jinou, 
v takovém případě platí záruční doba dle konkrétního výrobce a záručního listu o čemž 
Poskytovatel prokazatelně informuje Objednatele. 

2. Poskytovatel odpovídá za to, že plnění předmětu Smlouvy probíhá v souladu se Smlouvou a že 
stavební práce, dodávky a služby mají vlastnosti dohodnuté Smlouvou. 

3. Poskytovatel se zbavuje odpovědnosti za škody způsobené plněním předmětu Smlouvy, jestliže 
Poskytovatel na možný vznik škod prokazatelně písemnou formou upozornil Objednatele před 
zahájením plnění, ten ale na způsobu plnění nadále trval. 

4. Poskytovatel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu Smlouvy nejpozději do 
10 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem, přičemž konečné 
odstranění vady bude provedeno v nejkratší technicky možné lhůtě dohodou Smluvních stran. 

5. V případě prodlení s odstraněním reklamované vady nebo není-li vada odstraněna vůbec, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady u jiného dodavatele. Poskytovatel je povinen uhradit 
Objednateli případně vzniklé náklady na základě faktury vystavené Objednatelem se splatností 15 
dnů od doručení takové faktury. 
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6. V případě vadného plnění má Objednatel právo na bezplatné odstranění vady, nelze-li jinak, má 
právo na slevu z poskytnutého plnění, která bude stanovena dohodou Smluvních stran. 

 
 

Článek VI. 

PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Poskytovatel poskytuje služby svým jménem, na vlastní zodpovědnost a zodpovídá plně za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v souvislosti s poskytováním služeb dle předmětu 
Smlouvy. 

2. Poskytovatel zodpovídá za znečištění veřejných prostranství a jiných pozemků či zařízení, vzniklých 
v důsledku jeho činnosti, která je předmětem Smlouvy a zavazuje se k běžnému úklidu takových 
míst a uvedení do původního stavu. 

3. Poskytovatel je oprávněn při práci na VO zapnout pouze potřebný úsek, není-li VO v provozu. 

4. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy, jakožto 
předpisy Objednatele či jiných územních samospráv, které se vztahují k předmětu Smlouvy. Má se 
za to, že Poskytovatel přistupuje k poskytování služeb s veškerou odbornou péčí, hospodárně, 
efektivně a v zájmu Objednatele. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace a dokumenty 
pro řádné zabezpečení závazků vyplývajících ze Smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. 
Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu bezodkladně a prokazatelným 
způsobem o všech skutečnostech, které mají vliv na plnění Smlouvy. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH jako 
nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v záhlaví Smlouvy je totožný s 
jeho účtem zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že se některé z prohlášení dle tohoto 
ustanovení odstavce Smlouvy ukáže jako nepravdivé, zavazuje se Poskytovatel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a Objednatel je oprávněn zajistit DPH Poskytovatele a 
poukázat částku odpovídající DPH namísto Poskytovateli přímo na účet příslušného finančního 
úřadu; totéž platí i v případě, že bude Poskytovatel uveden v registru plátců DPH jako nespolehlivý 
plátce po uzavření Smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služeb sám nebo prostřednictvím dalších 
zmocněných osob Objednatele. Zjistí-li Objednatel, že Poskytovatel poskytuje služby v rozporu se 
svými povinnostmi či v rozporu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se zjednání 
nápravy. Jestliže tak Poskytovatel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a tento 
postup vedl k podstatnému porušení Smlouvy nebo platných právních předpisů, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

8. Veškeré písemnosti ze Smlouvy vyplývající budou doručovány na adresy uvedené v záhlaví 
Smlouvy (čl. I. Smlouvy). Vrátí-li se zásilka nebo odmítnula-li Smluvní strana zásilku převzít, platí, že 
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zásilka byla doručena třetím dnem od okamžiku, kdy se vrátila jako nedoručitelná, nebo od 
okamžiku, kdy Smluvní strana odmítla zásilku převzít. 

 
 

Článek VII. 

ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. V případě, že Poskytovatel nedodrží termín poskytnutí služby dle čl. III. odst. 2 Smlouvy, termín 
dohodnutý Smluvními stranami uvedený v provozním deníku dle čl. II. 3 Smlouvy nebo termín 
odstranění vady dle čl. V. odst. 4 Smlouvy je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčí poskytnuté služby za každý i započatý den prodlení. 

2. Není-li dodržen termín pro odstranění zjištěných či nahlášených poruch v rámci běžné údržby dle 
čl. II. odst. 4 Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- za 
každý i započatý den prodlení. 

3. Bude-li při noční kontrole VO zjištěno, že nesvítí více než 2 % z celkového počtu světelných zdrojů, 
je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé další i 
započaté procento nesvítících světelných zdrojů. Ustanovení tohoto odstavce článku Smlouvy se 
nepoužije pro blikající světelné zdroje. 

4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že Poskytovatel bude plnit předmět Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, kterého 
neuvedl ve své Nabídce, resp. Příloze č. 3 Smlouvy, popř. bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, uhradí Poskytovatel v takovém případě Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- 
Kč, a to vždy za každý zjištěný případ zvlášť.  

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí 
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena 
splatnost delší.  

 
 

Článek VIII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNIK SMLOUVY 

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pouze z důvodů stanovených Občanským 
zákoníkem, Smlouvou, v souladu s § 223 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále v případech 
podstatného porušení smluvních povinností druhé Smluvní strany. Za podstatné porušení Smlouvy se 
(kromě případů stanovených Občanským zákoníkem) považuje zejména: 

a) prodlení Poskytovatele se zahájením plnění delší jak 14 dnů, 
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b) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky déle než 30 dnů, 

c) prodlení Poskytovatele se zjednáním nápravy dle čl. VI. odst. 7 Smlouvy i když jej Objednatel 
vyzval k odstranění nedostatků a to, trvá-li prodlení ve výše uvedených případech déle než 
14 dnů. 

2. Od Smlouvy mohou Smluvní strany odstoupit i v případech nepodstatných porušení smluvních 
povinností, jestliže oprávněná strana stranu povinnou na tuto skutečnost písemně upozorní, stanoví 
pro zjednání nápravy povaze věci přiměřenou dodatečnou lhůtu a výslovně tuto okolnost označí jako 
důvod pro možné odstoupení od Smlouvy, a strana povinná příslušnou povinnost nesplní ani v této 
dodatečné lhůtě. 

3. Oprávněná Smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně 
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení 
o odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje s 
výslovným odvoláním na příslušné ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

4. Objednatel i Poskytovatel jsou dále oprávněni vypovědět Smlouvu i bez udání důvodu 
v šestiměsíční výpovědní době. Výpovědní doba počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po dni prokazatelného doručení výpovědi druhé Smluvní straně. 

5. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

6. Do 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy jsou Smluvní strany povinny provést inventarizaci 
doposud poskytnutých služeb a přijatých plateb a provedou vzájemné vypořádání.  

 
 

Článek IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných Smlouvou, budou řešit 
především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným 
soudem, který je obecným soudem Objednávajícího v okamžiku podpisu Smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. 

4. Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Poskytovatel 1 
vyhotovení. 

5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1:  Ceník údržby a oprav VO, 

b) Příloha č. 2: Časové normy pro činnosti na VO, 
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c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů. 

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré údaje obsažené ve Smlouvě, včetně jejích dodatků 
a příloh, jsou Smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah 
Smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i 
takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejména 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění 
(dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“)), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby 
podpisu. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu Zákona o 
ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých ve Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně 
údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence Smlouvy a 
zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“), jelikož je 
Objednatel povinnou osobou ve smyslu Zákona o registru smluv a Poskytovatel s jejím zveřejněním 
souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma Smluvními 
stranami. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

9. Smlouva nabývá účinnosti dnem 01/01/2018, resp. dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o 
registru smluv, a to podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. 

10. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 1017/17 ze dne 06/11/2017. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

12. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
Smlouvu, že si Smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své 
podpisy. 

 

V Ostrově dne:   V Nejdku dne:  
 
 
 
 
 

  

za Objednatele 
Ing. Josef Železný 

starosta města 

 za Poskytovatele 
Werner Hüttner 
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Příloha č. 1: Ceník údržby a oprav VO 
 
 



p.č. činnost / položka upřesnění jednotka jednotková 
cena

01 hod 80,00

02 hod 110,00

03 kontrola 1 540,00

05 ks 200,00

06 ks 200,00

07 výměna tlumivky ks 200,00

08 ks 200,00

09 výměna elektrovýzbroje ks 340,00

10 výměna svítidla ks 233,00

11 výměna svodového kabelu m 169,00

12 ks 140,00

13 ks 250,00

14 výměna pojistky elektrovýzbroje ks 105,00

15 výměna pojistkového spodku ks 124,00

16 výměna hlavice pojistkové ks 54,00

17 ks 169,00

18 ks 890,00

19 m2 42,00

20 ks 480,00

21 ks 690,00

22 ks 890,00

23 ks 233,00

24 ks 233,00

25 ks 169,00

26 ks 254,00

27 ks 298,00

28 bm 16,00

29 bm 14,00

30 položení výstražné fólie bm 9,00

31 bm 16,00

32 hod 269,00

33 ceny za použití montážní plošiny (MP 20) hod 458,00

34 km 16,00

33 ks 6 400,00

34 odstrojeni vánočního stromu do 12 m ks 2 450,00

35 ks 3 220,00

36 odstrojení vánočního stromu do 8 m ks 1 240,00

37 ks 450,00

38 demontáž převěsového prvku ks 300,00

39 ks 380,00

40 ks 200,00

41 ks 350,00

42 ks 180,00

43 ks 54,00

44 travnatá plocha bm 109,00

45 asfaltová plocha bm 312,00

46 zámková dlažba bm 235,00

47 travnatá plocha bm 452,00

48 asfaltová plocha bm 1 125,00

49 zámková dlažba bm 569,00

50 výkop jámy pro stožárové pouzdro ( v rámci výkopů kabelových rýh ) ks 668,00

Činnost při pohotovosti a kontrole VO

sazba za pohotovost ve večerních a nočních hodinách

sazba za pohotovost ve večerních a nočních hodinách o sobotách a nedělích a ve dnech státem uznaných 
svátků 

Činnost při opravách a údržbě VO ( do ceny jsou započítány náklady na práci, dopravu a mechanismy, bez materiálu )

údržba prvku vánoční výzdoby (výměna žárovky vč. těsnění)

montáž stožárové rozvodnice ( paticový stožár ) 

montáž stožárové rozvodnice ( bezpaticový stožár )

zdobení vánočního stromku do 12 m ( 30 svět. řetězů, 100 ozdob ) 

Montáž vánočního osvětlení (do ceny jsou započítány náklady na dopravu a mechanismy, bez materiálu)

rovnání stožáru

výkop kabelové rýhy 50 x 120 cm, včetně záhrnu a finálních  
povrchových úprav

zdobení vánočního stromku do 8 m ( 5 svět. řetězů, 50 ozdob )

instalace a zapojení převěsového prvku vánočního osvětlení

instalace a zapojení ozdobného prvku  velkého na stožár VO 

demontáž ozdobného prvku  velkého na stožár

instalace a zapojení ozdobného prvku  malého na stožár VO

Zemní práce (do ceny jsou započítány náklady na dopravu, mechanismy a materiál)

demontáž ozdobného prvku malého na stožár

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

výměna zapalovače, startéru 

nátěr stožáru 

výkop kabelové rýhy 35 x 50 cm,  včetně záhrnu a finálních povrchových 
úprav

výměna krytu svítidla

výměna stožárové patice 

osazení stožárového pouzdra  

položení zemniče

položení chráničky

montáž stožáru do 6m

výměna světelného zdroje ( výbojka, záživka, žárovka, atd. ) 

montáž výložníku 1 ramenného

výměna elektromagnetického předřadníku 

montáž výložníku 2 ramenného 

    technologický výjezd - práce prováděné mimo výše uvedených položek, tj. hodinová sazba 

kontrolní výjezd OA ( 40 km, 2 hod.), včetně záznamu o poruchách 

montáž stožáru do 12m

montáž svítidla , včetně svodového kabelu 

vyčištění krytu svítidla

protažení kabelu
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Příloha č. 2: Časové normy pro činnosti na VO 
 

1. Časové normy pro preventivní údržbu 
 
GO stožárové rozvodnice 
demontáž patice, očištění, odpojení kabelů a uzemnění, výměna výzbroje , nátěr stožáru nad 
paticí, nátěr patice zevnitř, připojení kabelů a uzemnění, konzervace, montáž patice, utěsnění. 
 

patice S 152 min/ks 
patice P 162 min/ks 
bezpaticový do 6m 38 min/ks 
bezpaticový 6 – 12m 42 min/ks 

 
GO rozvaděče RVO 
vyčištění, výměna vadných přístrojů, dotažení svorek a spojů, vnitřní nátěr, vylepení schéma 
rozvaděče, oprava podezdívky, vnější nátěr a číselné označení. 
 
GO rozvaděče RVO 106 min/ks 

 
       prac.        mech.   

Výměna sadové svítidlo 60 30 min/ks 
Výměna raménkové svítidlo 60 30 min/ks 
Výměna výložníkové svítidlo 60 30 min/ks 
Výměna svodový kabel do 8m v. 40 20 min/ks 
Výměna svodový kabel do 12m v. 50 25 min/ks 
Výměna výložník 1 ramenný 70 35 min/ks 
Výměna výložník 2 ramenný 120 60 min/ks 
Výměna dvířka stož. rozvodnice 10 0 min/ks 

 
Odrezivění, očištění, 1x základní nátěr, 2x vrchní nátěr 

       prac.        mech.   
Nátěr  stožáru do 6m 50 25 min/ks 
Nátěr stožáru do 12m 80 40 min/ks 

 
 

2. Časové normy pro práce prováděné při odstranění havárií a škod 
 

Demontáž kabelů a uzemnění, rozbití základu, výkop, st. pouzdro, zához, bet. kruh, montáž 
kabelů a uzemnění, kompletní montáž st. a elektrovýzbroje 

           prac. 
kabelová spojka rozvodu VO 300 min/ks 
kabel. spojka napáj. kabelu RVO* 326 min/ks 
výměny kompl. stožáru do 6m 600 min/ks 
výměny kompl. stožáru do 8,10,12m 960 min/ks 

* včetně výkopu, hutnění, záhozu, úpravy povrchu a odvozu přebytečné zeminy 
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Demontáž patice, rozbití betonového kruhu, uvolnění v pouzdře, narovnání, zaklínování, bet. 
kruh, montáž patice 

       prac. 
Výměna stožárové patice S 30 min/ks 
Výměna stožárové patice P 45 min/ks 
Rovnání stožáru 196 min/ks 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Poskytovatel v souladu s § 105 Zákona o zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Předmět Smlouvy nebude plněn prostřednictvím poddodavatelů. 

 


