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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

 
 
I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: 
 
Název:     Město Bílina 
Sídlo:     Břežánská 50/4, 418 31  Bílina 
Zastoupení:     Oldřich Bubeníček, starosta města 
IČ:     00266230 
DIČ:     CZ00266230 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a. s., pobočka Bílina 
Číslo účtu:      
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Zhotovitel: 
 
Název: Značky Dubí s. r. o. 
Sídlo: Ruská 323/94a, 417 02  Dubí 2 
Zastoupený: Fejfar Petr, jednatel společnosti 
IČ: 22796908 
DIČ: CZ22796908 
Zapsany v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn.C 31914 
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. 
Číslo účtu:  
 
(dále je „zhotovitel“) 
 
 

II. 
PŘEDMĚT DÍLA 

 
2.1 Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:  

 
„Správa a údržba svislého dopravního značení na území města Bíliny na rok 2018“ 

 
2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést pro objednatele svislé dopravní značení dle zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále jen „stavební dílo“ nebo také „dílo“), 
na území města Bílina (viz příloha č. 1 této Smlouvy), vymezeném katastrálním územím Bílina, 
Bílina – Újezd, Chudeřice u Bíliny a Břežánky.   
 

2.3 Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zajistit následující:  

 
Osadit přechodné dopravní značení, které je povinen konzultovat předem s příslušným pracovní-
kem odboru dopravy při MěÚ Bílina, kterým je J (                 

, v případě její nepřítomnosti potom jiným zaměstnancem odboru dopravy, spra-
vujícím agendu „Doprava a silniční hospodářství“ a  vyčistit komunikace výše uvedené  od nečistot 
před zahájením a po ukončení stavebního díla.  

 
 

sMLoUvA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku v platném Znění

ı.
sMLUvNí STRANY

Objednatel:

Název: Město Bílina
Sídlo: Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
Zastoupení: Oldřich Bubeníček, Starosta města
IČ: 00266230
DIČ: 0200266230
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Bílina
Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Značky Dubí s. r. o.
Sídlo: Ruská 323/94a, 417 02 Dubí 2
Zastoupený: Fejfar Petr, jednatel společnosti
IČ: 22796908
Dıč: c222796908
Zapsany v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn.C 31914
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu:

(dále je „Zhotovitel“)

ıı.
PŘEDMĚT DíLA

2.1 Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem:

„Správa a údržba svislého dopravního Značení na území města Bíliny na rok 2018“

2.2 Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést pro objednatele svislé dopravní Značení dle Zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dálejen „stavební dílo“ nebo také „dílo“),
na území města Bílina (viz příloha č. 1 této Smlouvy), vymezeném katastrálním územím Bílina,
Bílina - Újezd, Chudeřice u Bíliny a Břežánky.

2.3 Zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděním díla zajistit následující:

Osadit přechodné dopravní značení, které je povinen konzultovat předem s příslušným pracovní-
kem odboru dopravy při MěÚ Bílina, kterým je J (

, v případě její nepřítomnosti potom jiným zaměstnancem odboru dopravy, spra-
vujícím agendu „Doprava a silniční hospodářství“ a vyčistit komunikace výše uvedené od nečistot
před Zahájením a po ukončení stavebního díla.
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2.4 Dílo bude provedeno: 

 
a) Za podmínek uvedených v této smlouvě.  
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 02.02.2018 (viz příloha č. 2 této Smlouvy). 
c) Dle platných předpisů, v platném znění obecně platných norem (ČSN apod.) vztahujících 

se k realizaci stavebního díla či jeho částí, a to v rozsahu upřesněném jednotlivými pí-
semnými výzvami objednatele.  

 
2.5 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla nebo jeho částí. 

 
2.6 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti.  

 
2.7 Z důvodu povinností, vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se zhotovitel 

zavazuje písemně (postačí e-mailem na adresu ) potvr-
dit objednateli každou dílčí objednávku, a to ve znění: „Potvrzujeme vaší objednávku, vedenou 
pod č. ev. ……. ze dne ……….,a to s předběžným termínem dokončení do …………..“.  

 
 

III. 
DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou odbornou péčí 

na základě dílčích objednávek objednatele s tím, že každá objednávka bude obsahovat termín 
předání jednotlivé části díla, když takto bude písemně odsouhlasena zhotovitelem např. elektro-
nickou poštou (e-mailem). Dílo je provedeno řádným předáním a převzetím bezvadného díla, když 
dílo nebude při převzetí trpět žádnými vadami a nedodělky, a to ani drobnými či vadami, které by 
sami o sobě nebránily jeho užívání, a to v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy, a to na zá-
kladě dílčích objednávek objednatele  

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.  

 
3.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

 
3.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 

stavu provádění díla kdykoli v průběhu trvání této smlouvy. 

 
3.5 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli jednotlivé úseky určené komunikace k vodorovnému 

značení v potřebné čistotě. 
 

3.6 Smluvní strany jsou povinny poskytovat si vzájemně po celou dobu plnění smlouvy v maximální 
míře součinnost pro řádné splnění smlouvy. 

 
 

IV. 
CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE 

 
4.1 Dohodnutá smluvní cena za dílo je 125.000 Kč (slovy: Stodvacetpěttisíc korun českých), 

když se jedná o cenu pevnou a bude průběžně vyplácena po předání jednotlivých částí zhotove-
ného díla, když tyto části díla zhotovitel bude uskutečňovat na základě dílčích objednávek s tím, 
že ceny za jednotlivé části díla budou určeny na základě závazné cenové nabídky, která je nedíl-
nou přílohou této smlouvy (viz příloha č. 2 této Smlouvy), tak jak byla předložena a nepřekročí ve 
svém souhrnu částku dohodnuté smluvní ceny výše uvedené k výběru o nejvhodnější nabídku.  

 
4.2 Součástí ceny jsou veškeré práce, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě nejsou výslovně 

uvedeny a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2

Dílo bude provedeno:

a) Za podmínek uvedených v této Smlouvě.
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 02.02.2018 (viz příloha č. 2 této Smlouvy).
c) Dle platných předpisů, v platném Znění obecně platných norem (CSN apod.) vztahujících

se k realizaci Stavebního díla či jeho částí, a to v rozsahu upřesněném jednotlivými pí-
semnými výzvami objednatele.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla nebojeho částí.

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti.

Z důvodu povinností, vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se zhotovitel
zavazuje písemně (postačí e-mailem na adresu ) potvr-
dit objednateli každou dílčí objednávku, a to ve znění: „Potvrzujeme Vaší objednávku, Vedenou

[ípod č. eV. ....... Ze dne .......... ,a to s předběžným termínem dokončení do .............. .

ııı.
DíLo A PRovEDENí DíLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se zájmy objednatele a s potřebnou odbornou péčí
na základě dílčích objednávek objednatele stím, že každá objednávka bude obsahovat termín
předání jednotlivé části díla, když takto bude písemně odsouhlasena zhotovitelem např. elektro-
nickou poštou (e-mailem). Díloje provedeno řádným předáním a převzetím bezvadného díla, když
dílo nebude při převzetí trpět žádnými vadami a nedodělky, a to ani drobnými či vadami, které by
sami o sobě nebránily jeho užívání, a to v termínu stanoveném v čl. V. této smlouvy, a to na zá-
kladě dílčích objednávek objednatele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného
stavu provádění díla kdykoli v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli jednotlivé úseky určené komunikace k vodorovnému
značení v potřebné čistotě.

Smluvní strany jsou povinny poskytovat si vzájemně po celou dobu plnění smlouvy v maximální
míře součinnost pro řádné splnění smlouvy.

IV.
CENA PLNĚNÍ, FAKTURACE

Dohodnutá smluvní cena za dílo je 125.000 Kč (slovy: Stodvacetpěttisíc korun českých),
když se jedná o cenu pevnou a bude průběžně vyplácena po předáníjednotlivých částí zhotove-
ného díla, když tyto části díla zhotovitel bude uskutečňovat na základě dílčích objednávek s tím,
že ceny za jednotlivé části díla budou určeny na základě závazné cenové nabídky, která je nedíl-
nou přílohou této smlouvy (viz příloha č. 2 této Smlouvy), tak jak byla předložena a nepřekročí ve
svém souhrnu částku dohodnuté smluvní ceny výše uvedené k výběru o nejvhodnější nabídku.

Součástí ceny jsou veškeré práce, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě nejsou výslovně
uvedeny a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
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4.3 Cena za dílo uvedená v článku 4.1 je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si ujednávají, že cena 

nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv 
výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či po-
platků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních před-
pisů povinen.  

 
4.4 Zhotovitel po provedení a předání části díla předloží soupis provedené práce a vyúčtování ceny 

formou faktury. 
 

4.5 Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení objednateli. 
 

4.6 Objednatel prohlašuje, že financování díla je zajištěno. 
 

4.9 Zhotovitel je povinen předkládat faktury se všemi náležitostmi dle platného právního řádu ČR, 

zejména zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a § 28 a 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a dále dle § 92a) zákona o DPH, režim přenesené daňové 

povinnosti. 

 

4.10 Na základě ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH budou faktury hra-
zeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR. 

 
 

 
V. 

TERMÍN PLNĚNÍ 
 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31.12.2018. Plnění předmětu této smlouvy bude 
ukončeno 31.12.2018, a to ve specifikovaných termínech dle jednotlivých zadávacích pokynů ob-
jednatele a v návaznosti na práce stavební a úklidové s ohledem na klimatické podmínky. 
 

5.2 Doba dodání nepřesáhne u drobných zakázek 14 dní od přijetí objednávky zhotovitelem. Termín 
předání části díla dle objednávky však nesmí překročit dobu uvedenou v čl. V. této smlouvy k pro-
vedení celého díla.   

 
 

VI. 
DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
6.1 Zhotovitel se zavazuje předat řádně provedené dílo (část díla), tak jak bude prováděno podle jed-

notlivých objednávek dle postupu stanoveném v čl. III. této smlouvy. Za řádně provedené dílo nebo 
jeho části se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a které 
bude prosto jakýchkoli vad a jakýchkoli nedodělků.  
 

6.2 O předání a převzetí díla (jednotlivé části díla) bude sepsán předávací protokol. Podepsáním pře-
dávacího protokolu se má dílo za předané.  

 
6.3 Protokol o převzetí díla (jednotlivých) částí díla musí obsahovat výslovné prohlášení objednatele 

o tom, že dílo nebo jeho část přebírá a dále musí obsahovat prohlášení zhotovitele, že dílo je 
úplné a nemá vady bránící užití díla k zamýšlenému účelu.   

 
 
 
 
 

4.3

4.4

4.5

4.6

4.9

4.10

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

Cena Za dílo uvedená v článku 4.1 je pevnou cenou Za dílo. Smluvní Strany Si ujednávají, že Cena
nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným ZpůSobem upravována a na její výši nemá žádný vliv
výše vynaložených nákladů SouviSejících S provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či po-
platků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na Základě této Smlouvy či obecně ZávaZných právních před-
piSů povinen.

Zhotovitel po provedení a předání čáSti díla předloží SoupiS provedené práce a vyúčtování ceny
formou faktury.

Splatnost fakturyje 30 dní od jejího doručení objednateli.

Objednatel prohlašuje, že financování díla je Zajištěno.

Zhotovitel je povinen předkládat faktury Se všemi náležitoStmi dle platného právního řádu ČR,
Zejména Zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, § 11 Zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví a § 28 a
§ 29 Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, a dále dle § 92a) Zákona o DPH, režim přeneSené daňové
povinnoSti.

Na Základě uStanovení § 109 odSt. 2 píSm. c) Zákona č. ˇ235/2004 Sb., o DPH budou faktury hra-
Zeny pouze na účty Zveřejněné na Daňovém portálu MFCR.

v.
TERMíN PLNĚNí

Zhotovitel Se ZavaZuje provéSt dílo v termínu do 31.12.2018. Plnění předmětu této Smlouvy bude
ukončeno 31.12.2018, a to ve Specifikovaných termínech dle jednotlivých Zadávacích pokynů ob-
jednatele a v návaZnoSti na práce Stavební a úklidové S ohledem na klimatické podmínky.

Doba dodání nepřeSáhne u drobných ZakáZek 14 dní od přijetí objednávky Zhotovitelem. Termín
předání čáSti díla dle objednávky však neSmí překročit dobu uvedenou v čl. V. této Smlouvy k pro-
vedení celého díla.

vı.
DoKoNčENí, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA

Zhotovitel Se ZavaZuje předat řádně provedené dílo (čáSt díla), tak jak bude prováděno podle jed-
notlivých objednávek dle poStupu Stanoveném v čl. lll. této Smlouvy. Za řádně provedené dílo nebo
jeho čáSti Se považuje dílo dokončené, tj. ZpůSobilé Sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu Z této
Smlouvy, a které Zhotovitel předá objednateli v dohodnutém čaSu, na dohodnutém míStě a které
bude proSto jakýchkoli vad a jakýchkoli nedodělků.

O předání a převZetí díla (jednotlivé čáSti díla) bude SepSán předávací protokol. PodepSáním pře-
dávacího protokolu Se má dílo Za předané.

Protokol o převZetí díla (jednotlivých) čáStí díla muSí obSahovat výSlovné prohlášení objednatele
o tom, že dílo nebo jeho čáSt přebírá a dále muSí obSahovat prohlášení Zhotovitele, že dílo je
úplné a nemá vady bránící užití díla k Zamýšlenému účelu.



 

4 
 

 
VII. 

VADY DÍLA 

 
7.1 Odpovědnost zhotovitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při jeho předání, byť se 

projeví až později; stejné následky má i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením 
své povinnosti. 

 
7.2 Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady podle ustanovení občanského záko-

níku bez ohledu na povahu vady vždy jako při podstatném porušení smlouvy; volbu práv, která 
z odpovědnosti za vady plynou, však může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, ledaže 
zhotovitel svou povinnost vyplývající z objednatelem provedené volby práva již splnil. 

 
 
 

VIII. 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 
8.1 Záruční doba díla, jakožto i doba čitelnosti dopravního se řídí podle občanského zákoníku.  

 
8.2 Zhotovitel přebírá záruku za jakost od převzetí prací jednotlivých dílčích plnění objednatelem, 

která počíná běžet dnem předání a převzetí díla písemným protokolem.  
 

8.3 Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnost je poskytována v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele. 

 
8.4 Dílo (nebo jeho části) má vady, jestliže zejména nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, dále 

vlastnosti vyplývající z obecně závazných předpisů a norem, dále pokud nemá pro toto dílo vlast-
nosti obvyklé, za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže 
byly způsobené porušením jeho povinností. Zhotovitel dále nezodpovídá za vady, na něž upozornil 
objednatele a ten na jejich použití trval.  

 
8.5 O vadách a nedodělcích platí ustanovení 7.1 - 7.2 obdobně s tím, že běh záruční doby počíná 

běžet dnem předání díla (jeho části) odstranění vady s tím, že zhotovitel poskytuje na „dopravní 
značení“ záruku 84 měsíců (7 let) a na „spojovací materiál“ záruku 24 měsíců (2 roky). Záruka se 
nevztahuje na živelné pohromy, vandalské činy a poškození dopravní nehodou.  
 
 
 

IX. 
SANKCE 

 
9.1 Smluvní pokutu vadného plnění díla ve výši 30 % z ceny zaplatí zhotovitel za každou oprávněnou 

reklamaci v záruční době. Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže reklamovanou vadu odstraní 

do 14ti dnů s ohledem na klimatické podmínky, a to ode dne písemného nebo telefonického upo-

zornění ze strany objednatele. 

 

9.2 Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné 

částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se 

náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta 

týká. 

 

9.3 Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

 
 

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

vıı. IvADY DıLA
Odpovědnost zhotovitele Z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při jeho předání, byť se
projeví až později; stejné následky má i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením
své povinnosti.

Objednatel má vůči zhotoviteli práva Z odpovědnosti Za vady podle ustanovení občanského záko-
níku bez ohledu na povahu vady vždy jako při podstatném porušení smlouvy; volbu práv, která
z odpovědnosti za vady plynou, však může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele, ledaže
zhotovitel svou povinnost vyplývající z objednatelem provedené volby práva již splnil.

vııı.
ZÁRUČNÍ PoDMíNKY

Záruční doba díla, jakožto i doba čitelnosti dopravního se řídí podle občanského zákoníku.

Zhotovitel přebírá záruku za jakost od převzetí prací jednotlivých dílčích plnění objednatelem,
která počíná běžet dnem předání a převzetí díla písemným protokolem.

Zhotovitel odpovídá za to, že jeho činnostje poskytována v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, technickými normami, s odbornou péčí a se zájmy objednatele.

Dílo (nebo jeho části) má vady, jestliže zejména nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, dále
vlastnosti vyplývající z obecně závazných předpisů a norem, dále pokud nemá pro toto dílo vlast-
nosti obvyklé, za vady, které se projeví po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže
byly způsobené porušením jeho povinností. Zhotovitel dále nezodpovídá za vady, na něž upozornil
objednatele a ten na jejich použití trval.

O vadách a nedodělcích platí ustanovení 7.1 - 7.2 obdobně s tím, že běh záruční doby počíná
běžet dnem předání díla (jeho části) odstranění vady stím, že zhotovitel poskytuje na „dopravní
značení“ záruku 84 měsíců (7 let) a na „spojovací materiál“ záruku 24 měsíců (2 roky). Záruka se
nevztahuje na živelné pohromy, vandalské činy a poškození dopravní nehodou.

IX.
SAN KCE

Smluvní pokutu vadného plnění díla ve výši 30 % z ceny zaplatí zhotovitel za každou oprávněnou
reklamaci v záruční době. Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže reklamovanou vadu odstraní
do 14ti dnů s ohledem na klimatické podmínky, a to ode dne písemného nebo telefonického upo-
zornění ze strany objednatele.

Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné
částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se
náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta
týká.

Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
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X. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

10.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel svou povinnost dílčí dílo do-
končit a předat objednateli po dobu přesahující 1 měsíc.  

 
10.2 Dále může objednatel odstoupit od smlouvy pokud: 

 
a) Proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb. 
b) Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 
10.3 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. 
 

10.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu škody. 

 
 

XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv.  Pokud ve smlouvě ustanovení chybí, použije se příslušné právní 
úpravy podle občanského zákoníku, zejména ustanovení o díle. 

 

11.2 Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při sjednávání 
a plnění této smlouvy; tyto jsou považovány za důvěrné. Zhotovitel dále bere na vědomí povin-
nosti objednatele jako zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zároveň též jako 
obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke zveřejňování některých informací; tímto 
ustanovením pak rovněž nejsou dotčeny jakékoliv zákonné povinnosti poskytnout informace. 

 
11.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit žádná svá práva z této smlouvy 

třetí osobě. 
 

11.4 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá se stran obdrží 2 vyhotovení. 
 

11.5 Změny a doplňky k této smlouvě lze sjednat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami a po vzájemné dohodě. 

 
11.6 Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se doručují na adresu smluvních stran uvede-

nou v čl. I této smlouvy, pokud smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně jinou adresu nej-
méně tři pracovní dny před odesláním písemnosti. Komunikace dle této smlouvy může probíhat 
písemně i prostřednictvím elektronické pošty na adresy uvedené v záhlaví smlouvy či za tímto 
účelem zvlášť písemně sdělené. 

 
11.7 Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část, v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné, 

zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí, nedotčena. Smluvní strany se zavazují 
nahradit nicotné či neplatné ustanovení takovým ustanovením, jenž je mu svým obsahem a úče-
lem nejbližší. 

 
11.8 Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit nejprve 

smírnou cestou. Nebude-li to možné, budou spory řešeny s konečnou platností soudem. 
 

10.1

10.2

10.3

10.4

x.
oDsTouPENí oD sMLouvY

Objednatel je oprávněn odstoupit Od Smlouvy, poruší-li Zhotovitel Svou povinnost dílčí dílo do-
končit a předat objednateli po dobu přesahující 1 měsíc.

Dále může objednatel odstoupit od smlouvy pokud:

a) Proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb.
b) Zhotovitel vstoupí do likvidace.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na
náhradu Škody.

xı.
ZÁvĚREčNÁ USTANovENí

Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv. Pokud ve smlouvě ustanovení chybí, použije se příslušné právní
úpravy podle občanského zákoníku, zejména ustanovení o díle.

Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při sjednávání
a plnění této smlouvy; tyto jsou považovány za důvěrné. Zhotovitel dále bere na vědomí povin-
nosti objednatele jako zadavatele ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zároveň též jako
obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ke zveřejňování některých informací; tímto
ustanovením pak rovněž nejsou dotčeny jakékoliv zákonné povinnosti poskytnout informace.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit žádná svá práva z této smlouvy
třetí osobě.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá se stran obdrží 2 vyhotovení.

Změny a doplňky k této smlouvě lze sjednat pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami a po vzájemné dohodě.

Veškeré písemnosti doručované dle této smlouvy se doručují na adresu smluvních stran uvede-
nou v čl. l této smlouvy, pokud smluvní strana neoznámí druhé smluvní straně jinou adresu nej-
méně tři pracovní dny před odesláním písemnosti. Komunikace dle této smlouvy může probíhat
písemně i prostřednictvím elektronické pošty na adresy uvedené v záhlaví smlouvy či za tímto
účelem zvlášt' písemně sdělené.

Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část, v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné,
zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí, nedotčena. Smluvní strany se zavazují
nahradit nicotné či neplatné ustanovení takovým ustanovením, jenžje mu svým obsahem a úče-
lem nejbližší.

Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit nejprve
smírnou cestou. Nebude-li to možné, budou spory řešeny s konečnou platností soudem.
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11.9 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 
čehož připojují své podpisy. 

 
11.10 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Grafické znázornění území plnění předmětu 

smlouvy o dílo a příloha č.  2 –   Cenová nabídka zhotovitele ze dne 02.02.2018. 
 

11.11 Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách objed-
natele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu                                         
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

 
11.12 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem 

Bílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a da-
tum jejího uzavření. 

 
11.13 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní ta-

jemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím. 

 
11.14 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Por-

tále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
11.15 Zhotovitel je povinen dodržovat mimo vlastních bezpečnostních předpisů bezpečnostní předpisy 

související se silničním provozem. To znamená, že veškeré práce budou zabezpečeny přísluš-
nými dopravními značkami, případně dalším bezpečnostním zařízením. Zhotovitel rovněž dbá 
na skutečnost, aby i z jiných důvodů nedošlo ke škodám (rozptyl barvy apod.). V případě vzniku 
škod prokazatelně způsobených činností zhotovitele je zhotovitel povinen vznik těchto škod od-
stranit na vlastní náklady. 

 
V Bílině, dne ……………...........                  V Dubí, dne ............................. 

 
 Město Bílina      Značky Dubí s.r.o. 

 
 

 
…………………………………….   ……………………………………. 
Oldřich Bubeníček,     Petr Fejfar,  
starosta města Bílina                       jednatel společnosti 
 
 
 

 

 Jméno, funkce podpis datum 

Vypracoval:    

Příkazce operace:  
ve ouc o oru opravy

  

Správce roz-

počtu: 

 
 

  

Hlavní účetní: J  
hlavní účetní, finanční odbor 

  

Ověřil: 
A  

b 
  

 

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

Smluvní Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí S jejím Obsahem, Že tato Smlouva
byla SepSána vážně, určitě, srozumitelně a na Základě jejich pravé a Svobodné vůle, na důkaz
čehož připojují Své podpisy.

Nedílnou Součástí této Smlouvy je příloha č. 1 Grafické ZnáZornění úZemí plnění předmětu
Smlouvy o dílo a příloha č. 2 - Cenová nabídka Zhotovitele Ze dne 02.02.2018.

Svým podpisem Souhlasí zhotovitel Se Zveřejněním Smlouvy na internetových stránkách objed-
natele a Zároveň bere na vědomí, že Znění Smlouvy, včetně příloh podléhá Zákonu
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném Znění.

Smluvní Strany souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci Smluv vedené městem
Bílina, která bude přístupná dle Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních Stranách, předmětu Smlouvy, číselné oZnačení Smlouvy a da-
tum jejího uZavření.

Smluvní Strany prohlašují, že SkutečnoSti uvedené v této Smlouvě nepovažují Za obchodní ta-
jemství a udělují svolení kjejich Zpřístupnění ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném
přístupu k informacím.

Tato Smlouva bude v plném roahu uveřejněna v informačním systému registru Smluv na Por-
tále veřejné Správy dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Zhotovitel je povinen dodržovat mimo vlastních bezpečnostních předpisů beZpečnostní předpisy
Související se silničním provoZem. To Znamená, že veškeré práce budou ZabeZpečeny přísluš-
nými dopravními Značkami, případně dalším bezpečnostním ZaříZením. Zhotovitel rovněž dbá
na Skutečnost, aby i Z jiných důvodů nedošlo ke škodám (roZptyl barvy apod.). V případě vZniku
škod prokaZatelně ZpůSobených činností Zhotovitele je Zhotovitel povinen vZnik těchto škod od-
Stranit na vlastní náklady.

V Bílině, dne V Dubí, dne .............................

Město Bílina Značky Dubí S.r.o.

OldřIChBubemček
..................

PetrFlar
Starosta města Bílina jednatel Společnosti

Jméno, funkce podpis datum

Vypracovah

Příkazce operace:
e ouc o oru opravy

Správce roZ-
pQČtu;

Hlavní účetní: J
hlavní účetní, finanční odbor

Ověřil:
A

b




