
č. 2/01/007/18 

 
Smlouva o dílo č. 02/2018 

dle cenové nabídky ze dne 28.2.2018 
  
 
Pašek Autoservis s.r.o. 
obchodní zastoupení TATRA TRUCK a.s. Kopřivnice 
sídlo: Rybnice č.p.155, Kaznějov, 331 51  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29685 
jednající panem: , jednatelem         
místo podnikání: Rybnice,č.p.155, Kaznějov, 331 51 
IČO:   02896125 
DIČ: CZ 02896125 
bankovní spojení:  
číslo účtu: 2  
k jednání ve věcech technických:  vedoucí autoservisu 
dále zhotovitel  
 
 
a  
 
 
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
 
sídlo: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 
IČO: 26402068,  DIČ: CZ 26402068  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197 
 
Zastoupená:  – předsedou představenstva 
                       – členem představenstva 
 
bankoví spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Karlovy Vary 
číslo účtu: 35-6289030207/0100 
k jednáním ve věcech technických:   
telefon: 353 504 243 fax: 353 504 238  e-mail:  
dále objednatel 
 

uzavírají a tímto uzavřeli s použitím ustanovení § 2079 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: 
 

s m l o u v u  o  d í l o: 
 
 

Čl .I 
Předmět díla 

 
 

Předmětem smlouvy o dílo je generální oprava motorového vozidla T-815, VIN:TNT260S25YK034038 
registrační značka KVL 9584. Při provádění díla bude postupováno dle platných technických norem silničních 
motorových vozidel a pokynů objednavatele. 
 
Zhotovitel provede v rámci generální opravy vozidla T-815  tyto práce: 
 

1) Motor provedení GO 
2) Převodovka po SO 
3) Přídavná převodovka po SO 
4) Náprava přední po SO 
5) Nápravy zadní po SO 
6) Podvozek: příčníky, roury, diferenciály po SO 
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7) Rám vozidla po SO – provedeno opískování 
8) Kabina nová vybavená 
9) Elektrická instalace podvozku po SO 
10) Elektrická instalace kabiny po SO 
11) Elektrická instalace přístr.desky po SO 
12) Sedačky nové 
13) Vzduchotechnika nové rozvody 
14) Hydraulické rozvody nové  
15) Korba provedeno opískování + lak 
16) Na vozidle bude provedena výměna všech pryžových dílů 
17) Provedení vrchního laku a ošetření antikorozním nástřikem  
 
 

 
Čl. II 

Cena díla 
 
 

     Cena díla za provedení celé GO uvedené v předmětu díla uvedeného motorového vozidla byla sjednána 
dohodou ve výši:   
      
 cena bez DPH : 1 950 000,-Kč,   
 DPH 21 %       :    409 500,-Kč,  
 celkem:             2 359 500,-Kč,   
 
Na opravu a náhradní díly bude poskytnuta sleva ve výši 5%. 

 
 

Čl. III 
Odkládací podmínka 

       
 
    Uvedená cena je platná za předpokladu, že opotřebení jednotlivých dílů odpovídá ujetému počtu      
    kilometrů a jednotlivé celky nejsou poškozeny z důvodu havárie. 
    V případě zjištění výše uvedené závady, bude k demontovanému celku přizván pověřený zástupce              
    objednavatele za účelem provedení kontroly rozsahu poškození a projednání dalšího postupu prací. 
 

 
Čl. IV 

Platební podmínky 
 
 

Cenu díla včetně DPH uhradí objednavatel zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem po jejím 
doručení na adresu objednavatele. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle příslušného daňového 
předpisu a musí být zhotovitelem vystavena v souladu s tímto předpisem. Zhotovitel vystaví fakturu po ukončení 
prací dle této smlouvy a zašle ji na adresu objednavatele. 
Smluvní strany se dohodly na 21 denní splatnosti od doručení faktury na adresu objednavatele. 
 
 

Čl. V 
Závazky a povinnosti smluvních stran 

 
 

Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době. 
Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s podmínkami stanovenými objednavatelem. 
Zhotovitel písemně vyzve objednavatele 15 dnů před dohodnutým termínem plnění k převzetí díla.  
Objednavatel je oprávněn provádět kontrolu díla v každé fázi jeho provádění a podle potřeby měnit či upřesňovat 
podmínky pro zhotovení díla. 
Objednavatel je povinen ve sjednané době dílo převzít v místě provádění a potvrdit podpisem předávacího 
protokolu správnost a úplnost provedeného díla. 
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Objednavatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění. 
 
 

Čl. VI 
Doba a místo plnění 

 
 

Objednavatel se zavazuje do jednoho týdne po podpisu této smlouvy k přistavení vozidla do opravy. 
Termín přistavení je třeba prokazatelně dohodnout na místa plnění Pašek Autoservis s.r.o. , Rybnice, č.p.155, 
331 51 Kaznějov - s jeho vedoucím panem Bohumilem Marešem. 
Objednavatel předá protokolárně zhotoviteli výše uvedené motorové vozidlo.  
Zhotovitel provede dílo do 60 pracovních dní ode dne přistavení tohoto motorového vozidla do místa plnění. 
 
 
 

Čl. VII 
Vady díla 

 
 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou. 
 
 

Čl. VIII 
Odpovědnost za vady 

 
 

Zhotovitel je odpovědný za vady díla. 
Zhotovitel je odpovědný za škody, které vzniknou objednavateli v souvislosti s prováděním díla. Vznikne-li 
objednavateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit uvedením do původního stavu; není-li toto možné, 
uhradí se vzniklá škoda v penězích 
Smluvní strany se dohodly, že zjištěné vady díla budou řešeny slevou z jeho díla. 
 
 

Čl. IX 
Jiná ujednání 

 
 

Technický stav vozidla. 
Po provedené generální opravě vozidla bude bezplatně provedeno: 

a) technická prohlídka vozidla 
b) měření emisí 
c) ověření tachografu 

 
 

Čl. X 
Záruka 

 
 

Záruka na provedenou opravu vozidla je určena touto smlouvou o dílo na dobu 12 měsíců, nebo po ujetí 30.000 
km od předání předmětu smlouvy. 
Uplatnění záruky na dodané náhradní díly je dle záručních podmínek TATRA, a.s.  Kopřivnice, č.489, které jsou 
nedílnou součástí předmětu plnění a jsou nedílnou přílohou této smlouvy. 
Během záruční doby je zhotovitel povinen provést opravy díla bez nároku na úhradu nákladů, které mu opravou 
vzniknou. S opravou musí zhotovitel začít nejpozději 14 dní ode dne, kdy byl objednavatelem vyzván. 
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Čl. XI 
Smluvní pokuta 

 
 

a) Zhotovitel je v prodlení, nepředá-li dílo do termínu uvedeného v čl. V této smlouvy. 
b) Při nedodržení dohodnutého termínu plnění zavazuje se zhotovitel zaplatit objednavateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení. 
c) Ustanovení o smluvní pokutě se neváže na právo objednavatele k uplatnění náhrady škody. 

 
 
 

 
Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 
 

Změna této smlouvy je možná jen po dohodě obou smluvních stran. Veškeré dodatky k této smlouvě budou 
provedeny v písemné formě, označeny pořadovým číslem a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech 
této smlouvy. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží objednavatel a jedno zhotovitel. 
 
Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, a že byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, jejich pravé, a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek což stvrzují svým podpisem. 
 
 
V Otovicích dne 20.3.2018                                V Rybnici dne 20.3.2018 
 
 
        Za objednavatele            Za zhotovitele  
 
 
 
 
 
 
   ………………………….     …………………………… 
                                                                             
       předseda představenstva                                                                                        jednatel
 
 
 
 
 
 
 
   …………………………. 
 
        
     člen představenstva 
 
 
 
 




