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S M L O U V A   O   D Í L O 

 
číslo smlouvy: 2100/SD/00019/18 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:   

  Název:                                      Město Tábor 
se sídlem: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
jednající:  Mgr. Kateřina Bláhová, místostarostka 
IČ:  00253014 
DIČ: CZ00253014 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
tel.: xxx xxx xxx 
Zástupce pro věci technické:   xxx. xxxxx xxxxxxxx 
e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

(dále jen „objednatel“)  

1.2 Zhotovitel:                                       

 Název: Technické služby Tábor, s.r.o. 
se sídlem: Kpt. Jaroše 2418 
zastoupen: Michalem Polaneckým, jednatelem společnosti 
IČ: 62502565 
DIČ: CZ62502565 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 4797 
bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
tel. 721617091,  xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx 

 adresa pro písemný styk: kpt. Jaroše 2418 
zástupce pro věci smluvní Michal Polanecký       
zástupce pro věci technické xxxxx xxxxxxxx      

 (dále jen „zhotovitel“)   

 

 uzavírají na základě směrnice Rady města Tábora – Metodika zadávání zakázek města Tábora 
v režimu  „in-house“,  tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)  s názvem „Rozšíření systému 
odděleného sběru odpadů v Táboře – zhotovení ploch pod kontejnery“.  
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II.         PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem plnění díla je zhotovení 30 ploch pod kontejnery na separovaný odpad a to dle 
technické specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dodavatele) ze dne 30.1.2018 (dále 
jen „nabídka“) podaná v rámci režimu „in-house“ zakázky. 

2.3 Dílo je financováno v rámci 41 výzvy vyhlášené Ministerstva životního prostředí (MŽP) 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životního 
prostředí 2014 - 2020 (OPŽP 2014-2020), podporované z Fondu soudržnosti EU, prioritní osa 3 - 
Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl 
materiálového a energetického využití odpadů, název projektu: „Rozšíření systému odděleného 
sběru odpadů v Táboře“  č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003104. 

III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 
obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 
ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které 
obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací zadávacího řízení Zakázky, podmínkami z 
vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a touto smlouvou. 

3.2 Předmětem plnění díla je zhotovení zpevněných ploch pod kontejnery na separovaný odpad. 
Plochy budou zhotoveny z betonové dlažby a budou o půdorysné velikosti 7 x 1,5 m. materiál , ze 
kterého budou plochy zhotoveny bude nový, nepoužitý a nerepasovaný. 

3.3 Součástí předmětu plnění díla jsou veškeré práce, dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a 
úplnou realizaci díla. 

3.4 Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován s podporou z fondů Evropské 
unie, Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020, prioritní 
osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl: 3.2 - Zvýšit podíl 
materiálového a energetického využití odpadů a ze Státního fondu životního prostředí ČR, a je 
povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti propagace projektů a zpracování 
podkladů nezbytných pro administraci projektu v rámci OPŽP. 

3.5 Plnění musí být realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN, obecně závaznými 
předpisy a doporučenými metodikami Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Dílo bude 
provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména v souladu s projektovou 
dokumentací a technickou specifikací, a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
požadavky 

3.6 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak 
vždy platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. 

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po 
dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.     
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3.8 Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit v maximální míře požadavkům objednatele 

3.9 Umístění ploch je určeno přílohou č. 2 této smlouvy. 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Předpokládané termíny plnění: 

 Předpokládaný termín zahájení plnění  ihned po uzavření smlouvy na plnění díla  
        

 Předpokládané ukončení plnění díla  do 31.3. 2018 
       

Termíny realizace mohou být přizpůsobeny provozním požadavkům objednatele. 

Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že 
je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla‚ bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno 
a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol -  zápis  o předání a převzetí díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení dodávky je den podpisu předávacího protokolu.  

V. CENA 

5.1 Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou a je 
stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí: 

 
Cena celkem za předmět plnění smlouvy 
 

Cena za jednu plochu Počet ploch Cena celkem bez 
DPH 

Cena celkem včetně 
DPH 

17 999,- 30 539 970,- 653 363,70 
 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle této smlouvy a zisk 
zhotovitele.  

5.2 Tato cena je doložena cenovou nabídkou, která je přílohou č. 3 této smlouvy. 

5.3 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 
 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

5.4 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 
jednotlivých položek díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
předmětu plnění díla zhotovitelem. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu  před zahájením prací. 

6.2 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani 
z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 
opraveného dokladu. 

6.3 Splatnost faktury se sjednává na 15 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  

6.4 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. 

VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, 
technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby 
vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a 
dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

7.2 Veškeré činnosti při realizaci zpevněných  ploch je zhotovitel povinen provádět osobami, které 
mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 

7.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž 
plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá 
zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) 
v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, 
na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně 
životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a 
zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

7.4 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než 
objednatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel 
na své náklady, které jsou zohledněny v ceně díla. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat 
takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

7.5 Zhotovitel je povinen minimálně tři dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady k žádosti objednatele provedené práce znovu zpřístupnit 
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kontrole. Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení 
povinností stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad 
díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, 
že dílo není prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl 
nápravu, a to v přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a 
z této kontroly pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto 
kontrol zúčastnit. Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen 
zajistit účast svého zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě 
o dílo a plnění předmětu díla. Porušení této povinnosti je hrubým porušením smlouvy. 
Neodstranění vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, je hrubým porušením smlouvy, 
vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit z objektivních důvodů či příčin. 

7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

7.8 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

7.9 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 
odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným 
zákonem se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla. Zhotovitel je 
povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu 
jejich zneškodňování. 

7.10 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese 
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho 
subdodavatelů. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný 
zhotovitel. 

7.11 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
subdodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

7.12 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením 
včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

7.13 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu 
jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně 
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odpírat. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

7.14 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

7.15 Vyklizení staveniště - po předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 
5ti pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i 
ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

VIII. OBCHODNÍ (SMLUVNÍ) PODMÍNKY 

8.1 Objednatel má právo v průběhu plnění smlouvy upravit termín a rozsah plnění v závislosti na výši 
svých disponibilních finančních prostředků a provozních nároků jednotlivých pracovišť.  

8.2 Předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a 
správními podmínkami pro kompletní řešení zejména s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

8.3  Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření subdodavatelské 
(poddodavatelské) smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo prováděl sám. 

8.4 Zhotovitel je povinen v rámci plnění smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích 
částí díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České 
republice nutná k provedení předmětu plnění smlouvy. 

8.5 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 
správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zjistí, že by nastat mohla. 

8.6 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě smluvní strany na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

8.7 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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8.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění 
díla, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami. 

8.9 Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a příslušnými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Objednatel má právo použít 
předmět plnění díla k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.  

IX. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 
škody na díle až do jeho předání. 

9.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese 
nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

9.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

9.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

9.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s výší pojistného 
limitu min. 5 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 5 dnů po 
obdržení výzvy od objednatele. 

9.6 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí.  

X. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní bezplatně bez 
zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít 
dílo v době předání. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé 
po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

10.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ně objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

10.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce 36 měsíců od řádného protokolárního předání díla. 
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10.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit záruční servis v místě plnění a to s nástupem na záruční opravu ve 
lhůtě do 48 hod. od prokazatelného nahlášení vady. 

10.6 Reklamované vady v záruční době uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou 
poštou). K uplatnění práva z odpovědnosti za vady musí písemné oznámení vady zhotoviteli 
obsahovat popis vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje. 

10.7 Odstraňování vad bude prováděno pouze osobami, které mají příslušnou kvalifikaci a oprávnění 
k provedení předmětného úkonu. 

10.8 Smluvní pokuta při nedodržení termínu zahájení odstranění vady dle odst. 10.6 se stanoví ve výši 
1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

10.9 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 
sankce. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

XI. SANKČNÍ PODMÍNKY 

11.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 
zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

11.2 Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení díla vinou zhotovitele se stanoví ve výši 0,05 % z 
ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

11.3 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 

11.4 Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

XII. ZMĚNA SMLOUVY 

12.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy výchozí 
podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním povinností své 
součinnosti, dojednané touto smlouvou. 

12.2 Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání dodatků 
druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde 
k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o 
rozhodnutí soud. 

12.3 Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši náklady na 
vykonané práce, které vznikly 

 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu plnění 
podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 
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 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené zhotovitelem 
nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od smlouvy 
odstoupil. 

12.4 Objednatel má právo posunout nebo odložit termín plnění v závislosti na disponibilních 
prostředcích pro financování akce. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních 
prostředků nebo změny podmínek zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či plnění přerušit nebo 
zcela ukončit před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku 
finančních prostředků toto právo použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky 
plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení předmětu plnění smlouvy. 

XIII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

14.1 Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli součinnost a umožnit osobám oprávněným, 
provést kontrolu dokladů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 
563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). 

14.2 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v 
plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

14.3 Zhotovitel (dodavatel) souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

14.4 Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu tj. min. do konce roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost. 

14.5 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat relevantní podmínky stanovené příručkou „Pravidla pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 - 2020“ verze 13, účinná od 8.1.2018  

14.6 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (veřejné 
zakázky/dotace) včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, tj. 
min. do konce roku 2028.  
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14.7 Objednatel prohlašuje, že uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti nebude pro něj 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění 
tedy jako objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

14.8 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že 

 zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 

 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo 
a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 

 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení Zakázky. 

14.9 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

14.10 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po 
předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly 
na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost 
zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v části I. této smlouvy. 
V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za 
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána 
k poštovní přepravě. 

14.11 Objednatel má dále právo odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy kdykoli v případě 
nedostatečnosti finančních prostředků na realizaci projektu. Objednatel má rovněž právo odstoupit 
bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě zjištění pochybení v postupu objednatele (zadavatele) 
ze strany administrátora dotačního programu, tj. Státního fondu životního prostředí, přičemž 
zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel (zadavatel) je oprávněn za účelem kontroly postupu 
objednatel (zadavatele) poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky zhotovitele) Státnímu 
fondu životního prostředí. Zhotovitel musí plně respektovat podmínky poskytnuté dotace a umožnit 
administrátorovi případnou kontrolu.  

14.12 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle.  

14.13 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 
objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.    

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

15.2 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 
obou smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy 
s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 
příslušné změny smlouvy. 
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15.3 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

15.4 V dalším se tato smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 
prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.   

15.5 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

15.6 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona    
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru 
v souladu s uvedeným zákonem.  

15.7 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

15.8 Objednatel se zavazuje uzavřenou smlouvu vč. příloh, a případně její dodatky, bezodkladně 
uveřejnit v registru smluv. 

 

15.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou:  

- příloha č. 1 -  Technická specifikace zpevněných ploch 

- příloha č. 2  -  rozmístění ploch  

- příloha č. 3  -  Cenová nabídka 

 

15.10 Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem 
této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
V Táboře dne 23.2.2018                                        V  Táboře   dne  23.2.2018  
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Mgr. Kateřina Bláhová Michal Polanecký 
 místostarostka města Technické služby Tábor s.r.o. - jednatel 


