
SMLOUVA O PROVEDENÍ PRÁCE 
 

 uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku 

 
1. Objednatel: Město Vodňany 

IČ: 00251984 
   se sídlem nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany 

zastoupené panem Václavem Heřmanem, starostou 
   /dále jen objednatel/ 
 
a 
 
2. Zhotovitel: ČEVAK, a.s. 
   Severní 2264/8 
   370 10 České Budějovice 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
České Budějovice, oddíl B., vložka 657 
zastoupený: Ing. Luborem Tomancem, provozním ředitelem  

   IČ: 608 49 657 
   DIČ: CZ608 49 657 
   /dále jen zhotovitel/ 
 

I. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět pro objednatele zajištění 
komplexního provozu kašny na náměstí Svobody ve Vodňanech, které bude 
zahrnovat čištění a údržbu kašny a údržbu jejího strojního zařízení dle 
provozního řádu kašny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její 
příloha č.1. Součástí strojního zařízení kašny je také úpravna vody Kašna 
Vodňany. 

 
Písemný protokol o provedeném čištění a údržbě bude předkládán objednateli 
jedenkrát ročně po ukončení daného roku. 

 
2. Objednatel je povinen podepsat protokol o provedeném čištění a údržbě, čímž 

vyjádří svůj souhlas s jeho obsahem, nebo je oprávněn požadovat doložení 
jednotlivých položek protokolu o provedeném čištění a údržbě, a to vše po 
dobu 14 dnů od jeho předložení.  

 
II. 

Cena a platební podmínky 
1. Smluvní cena za práce specifikované v článku I. je dohodnuta jako paušální 

ve výši  107.000,- Kč/rok bez DPH. Smluvní cena za dílo bude hrazena na 
základě faktury (daňového dokladu) vystavené a zaslané zhotovitelem 
objednateli. 
 

2. V případě, že náklady na provoz kašny přesáhnou paušální částku ve výši 
uvedené v odst. 1 tohoto článku, pak je objednatel povinen rozdíl mezi těmito 
částkami uhradit a smluvní strany jsou povinny se dohodnout na případné 
úpravě paušální částky na provoz pro další kalendářní rok. 
 

3. V případě, že porucha na strojní části nebo elektro části kašny bude 
vyžadovat opravu nebo výměnu některé podstatné části, je objednatel 
povinen objednat tuto opravu a výměnu u zhotovitele samostatně tak, aby jí 
zhotovitel nebo odborná firma provedli v rámci samostatné smlouvy. 

       



4. Ostatní práce nespecifikované touto smlouvou budou oceněny dle platného 
ceníku zhotovitele, který je zveřejněn na webových stránkách zhotovitele, na 
základě vzájemné dohody smluvních stran. 

 
5.  

Osoby oprávněné jednat v technických věcech: 
za objednatele: Ing. Šárka Růžičková, vedoucí odboru SMI 
za zhotovitele: Ing. Petr Maroš, vedoucí provozního střediska Vodňansko 

 
III. 

Termín plnění 
Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 1. 11. 2019 
V případě, že žádná ze stran písemně jeden měsíc před skončením této smlouvy 
neoznámí, že trvá na jejím skončení, prodlužuje se platnost smlouvy bez dalšího 
ve stejném rozsahu vždy na další kalendářní rok.  
Tuto smlouvu může každá ze stran vypovědět pouze v případě, že druhá strana 
vážně porušila smluvní podmínky této smlouvy (zejm. včasné nehrazení 
sjednaných plateb, neplnění povinností provozu). Výpovědní lhůta činí v takovém 
případě jeden kalendářní měsíc a běží ode dne následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 
 

IV. 
Odpovědnost za vady 

1. Objednatel je povinen reklamovat (písemně – emailem) vady kvality a 
rozsahu poskytovaných prací okamžitě při jejich zjištění, nejpozději však do 
tří pracovních dnů ode dne jejich zjištění. 

 
2. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu díla bez zbytečného 

odkladu po jejím nahlášení objednatelem. 
 

V. 
Ostatní ujednání 

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a 
právní poměry z ní vyplývající, vznikající a související, právem České 
republiky. 

 
2. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní vzniklé, 

budou strany řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
budou spory řešeny věcně a místně příslušným soudem zhotovitele. 

 
3. Obě strany se zavazují neposkytnout a nezveřejňovat žádné informace třetím 

osobám, které získaly v souvislosti s obchody podle této smlouvy, případně, 
které by mohly poškodit vzájemné vztahy obou stran nebo jedné ze stran. 

 
VI. 

Závěrečná ujednání 
1. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a 

schváleny podpisem obou smluvních stran. Tyto dodatky se stanou součástí 
této smlouvy. 

 
2. Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze 

stran obdrží jedno paré. 
 
3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím 

obsahem, že byla sjednána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a 
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy. 



 
Příloha č. 1 – provozní řád kašny 
 
 
Ve Vodňanech:     V Českých Budějovicích 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…...............................    …............................... 
Václav Heřman     Ing. Lubor Tomanec 
starosta města     provozní ředitel 
Vodňany      ČEVAK a.s.  

 


