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SMLOUVA o dílo č. 3/ 1200 / 2018 
 

uzavřená podle znění ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník 
 
Tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřely smluvní strany: 
 
 
1. Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor 
  IČ:  00253014,  DIČ:  CZ00253014 
  zastoupené JUDr. Danou Švecovou   
  Telefon:  381 486 111, fax 381 486 100 
  Kontaktní osoba: Blanka Vyskočilová 
  e-mail: blanka.vyskocilova@mutabor.cz, tel. 381 486 164  

 
 
2. Zhotovitel: Jarmila Pípalová, Tábor - Klokoty, Staroklokotská 5, 390 03 
  IČ: 67179991  DIČ: není plátcem DPH 
  Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxx xxx xxx 
e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx 
 
 

 
čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY  

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v zajištění údržby pozemků, kterou se rozumí provedení sečí trav a porostů včetně 
odklizení posečené hmoty na pozemku parc. č. 577/1 a dále na pozemku  p. č. 577/41 
v k.ú. Klokoty v letech 2018 – 2019. 

1.2 Dílo bude provedeno v termínech uvedených ve čl. 3. této smlouvy s tím, že zhotovitel se 
zavazuje nakládat s vyprodukovanou hmotou v souladu s platnou legislativou (zejména dle 
zákona 185/2001 Sb. o odpadech).  

1.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
      cenu. 

 
čl. 2. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1 Konečná cena celého díla (za 4 řádné seče + 2 mimořádné seče) je stanovena dohodou 
smluvních stran a činí 98 296,- Kč, přičemž konečná cena zahrnuje na základě výslovné 
úmluvy úhradu za 4 řádné i 2 mimořádné seče dle harmonogramu uvedeného ve čl. 3 této 
smlouvy. 

2.2 Sjednaná cena je cenou pevnou a zahrnuje veškeré nezbytné náklady k provedení díla.   
2.3 Cena bude fakturována zhotovitelem vždy po provedení 1. a 2. seče v kalendářním roce 

daňovým dokladem vystaveným na částku ve výši ¼ celkové ceny díla (tj. na částku 24.574,- 
Kč - zhotovitel není plátce DPH). Faktura bude uhrazena ve 30 denní lhůtě splatnosti, která 
běží ode dne doručení faktury objednateli. 

2.4 V případech, kdy nebude možno provést údržbu na celém pozemku z důvodu nepřístupnosti či 
nemožnosti (např. mimořádná skládka materiálu na části pozemku, ostatní překážka na 
pozemku apod.), oznámí písemně tuto skutečnost zhotovitel zástupci objednatele. Tato 
neošetřená plocha pak nebude započtena k fakturaci za provedenou práci sjednanou touto 
smlouvou.  
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2.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění nedostatků na provedeném díle nebo jeho 
části (např. nedostatečné posečení, neodklizení posečené hmoty apod.), je objednatel 
oprávněn uhradit pouze 90%  ze zhotovitelem vyfakturované částky a zbylých 10% je 
oprávněn uhradit až po odstranění všech nedostatků.  

2.6 Objednatel neposkytuje žádné finanční zálohy předem. 
2.7 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. 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. Nedostatečná informovanost, mylné chápání zadávacích 
podmínek a chybně navržená nabídková cena neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou 
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny 

 
 

 
čl. 3. DOBA PLNĚNÍ  

3.1 Nebude-li stranami písemně dohodnuto jinak, zhotovitel se zavazuje provádět dílo (seče 
s odklizením posečené hmoty) podle stavu (výše) porostu a klimatických podmínek takto:  
a) v roce 2018: 1. seč do 15.7.2018, 2. seč do 30.9.2018 v r. 2018 

     + 1 mimořádná seč před Klokotskou poutí v r. 2018, 
b) v roce 2019: 1. seč do 15.7.2019, 2. seč do 30.9.2019 

      + 1 mimořádná seč před Klokotskou poutí v r. 2019. 
 

 
 

čl. 4. PROVEDENÍ DÍLA 
4.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli volný přístup k předmětným pozemkům za účelem 

řádného splnění díla.   
4.2 Provedení jednotlivých sečí a odklizení oznámí zástupce zhotovitele kontaktní osobě města 

Tábor.  
4.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že úklid pracoviště včetně úklidu dílem dotčených pozemků a 

okolních prostorů je nedílnou součástí díla. 
 
 

čl. 5. ZÁNIK SMLOUVY 
5.1 K zániku smlouvy dojde na základě níže uvedených skutečností: 

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána 
b) písemnou dohodou smluvních stran 

5.2 Na základě výslovné dohody smluvních stran je dále objednatel oprávněn písemně odstoupit 
od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, když podstatným 
porušením smlouvy se rozumí neprovedení seče ve sjednaných termínech podle čl. 3 této 
smlouvy nebo nekvalitní provedení díla, pokud zhotovitel nesjedná nápravu ani do 15 dnů od 
doručení písemného upozornění objednatele. 

5.3 Okamžikem doručení Odstoupení od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran z této smlouvy. 
 
 

čl. 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit komplexní zabezpečení území při realizaci díla a odpovídá za 

škody vzniklé na majetku objednatele či na majetku třetích osob, které vznikly v souvislosti 
s plněním předmětu této smlouvy. Škody, které zhotovitel způsobí, se zavazuje odstranit a 
uhradit ze svých prostředků. 
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6.2 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. 

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

6.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této smlouvě neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Smluvní strany 
se výslovně dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními nového 
občanského zákoníku. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že správci 
registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění 
v registru smluv.  

6.6 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

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

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

6.9 Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. 

6.10 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……………………   V Táboře dne………………………… 
 
 
 
 
----------------------------------------   ------------------------------------------------ 
podpis a razítko objednatele      podpis a razítko zhotovitele 
 
 
 
 


