
Snrlouva o ďířo 190{}6-{}2
uzavřená podle ustanovení dle s 2586 a násl. zákona č' 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dálejen oZ) mezi:

I. Smluvní strany

A) obec štěchovice, štěchor.i"* 6!,387 L6 Volenice
IC: 00661862 DIC: - není plátcem DPH-
Bank. spojení: KB a.s.; účet číslo: 23825-29Il0I00
Zastoupení:
ve věcech smluvních: Miroslav Mráz, starosta
ve věcech technických: Miroslav Mráz, starosta
tel.: 602 23 5 383, e-mail : obec@stechovice-st.cz
jako objednatel na straně jedné (dále jen objednatel )

a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190n,339 01 Klatovy
zapsaná v oR u Krajského sottdu v Plzni, oddíl B, vložka 22]

IC:45351301 DIC: C245357307
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: 106300449215500

Ceská spořitelna, a.s.; účet číslo: 313869210800
Statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s'
Zastoupení ve věcech sm1uvních, vč. podpisu této smlour,y: Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(opról,něn nazókladě plné moci) tel.: 376 326 724, fa't: 376 3]3 B97, e-maíl: klatovy@silnice-klatovy.cz

Zastoupeni ve věcech technických: Jiří Bureš, vedoucí stavební ryroby

t,t., sroszl dzz, .r*', szosz+ Íť 
|ÍI'n||' 

\|ťlif)sg' n--oil' ,naht@,it,t,"-ttot,-.",
Tito ýše uvedení záshtpci ve věcech techniclqlch jsott zmocněni za zhotovitele jednat (Laždý samostatně) ye yěcech

ýkajících se stavby /resp. řízení stavební zakázlE/ - mj. přeuzít staveniště (potvrdít protokol o převzetí staveníště),
projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a pohlrzovat změny díla, předkládat a projednóvat dodatlq na
základě změn díla' předávat a přejímat práce, potvrzoýat postupy prací' potvrzovat soupisy provedených prací a
zjišťovací protokoly, předávat hotové dílo a potvrzovat protokoly (o předání díla, o provedených pracích, apod.).
Tito zástupci zhotovitele jsou dále oprálněni dále pověřit jednánínt ve věcech stavby osobu stavbylledoucího (odlišnou
od výše jmenovaných osob), a to při přeuzetí staveniště od objednatele.

jako zhotolitel na straně druhé (dále jen zhotovitel )

il. Předmět plnění

1. Předmětem smlouql je zhotovení díla

,,Oprava povrchu p.č" L5/5 x.n. Štěctrovice"
v rozsahu objednatelem schváleného Íozpočtu, kteý je přílohou této smlouly'
Součástí plnění není dodávka realizační projektové dokumentace ani geometrické zaměÍeni
stavby.

III. Záv azky obj ednatele, podrniňující plnění zhotovitele

1. objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli :

,) Staveniště prosté všech právních a faktic\ýchzávad do: 01.04.2019
V případě opoŽděného předání stqveniště bude terrnín dokončeníposunut
o dobu prodlení předání staveniště.

b) odsouhlasený nabídkoý položkový rozpočet stavbyjako součást SoD
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IV" Doha plněmí
Termín plnění předmětu smlour,y podle č1. II. je následující:

a)

b)

Tetmín zahájeni

Termín dokončení:

01"04" 20x9

31.10.20í9

2. Termín zahájení i dokončení se může povzájemné písemné dohodě obou sm1uvních
stran posunout v návaznosti na postup prací na stavĚě a na povětrnostní vlir.y.

V. Cena za dílo
objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo pÍevzít a zaplatit za jehozhotovení smluvní cenu.
objednatel prohlašuje, že mázajištěno finanční kry,tí díla.
Cenaza dílo je sjednána rozpočtem na částku:

Cena celkem bez DPII
T\T)TT Ó-Í o./ 'I L' ... 449 323118 Kč
IJL LL LL /O

objednatelprohlašuje, ženeníplátcemDPH.

Zýše uvedeného dle $ 92e zákota o DPH ply1le, že áotovitel (poskýovatel plnění) nepoužije režimpřenesené daňové povinnosti při poslcylnutí dódáVlq' stavebních a ňontáŽních prací objednateli (příjemcipJnění), tzn., že zhotovitel uplatní daň na ýstupu, aár priara u ruplii.

1.

2.

3.

4.

5.

VI. Platební podrnínky
1. objednatelneposkynrje záIohovéplatby.
2' Fakturace bude provedena jednou ,,konečnou" fakturou r,ystavenou na základě předávacíhoprotokolu odsouhlaseného a potvrzeného zástupci obou smluvních stran.

Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis zhotovitelem skutečně provedenýchprací' Soupis prací musí obsahovat.souhrn všech próvedených dílčích |,taci a dodávek, tj.řádnou specifikaci provedených prací adodávek, u ďalr.' stanotené období, ve kterém byly t5,'topráce a dodávky provedeny.
3 ' Po písemném odsouhlasení soupisu prací lpŤíp. předávacího protokolu/ r.ystaví zhotovitel do i4dnů fakturu''HjiTií,1#:il*:l 

a obj ednatelec předmět pJrrění

' částl$'k fakťr'rraci

4. objednatel se zavazuje zap\atitfakfuru do 30 dnů od je.jího obdržení.
5' objednatel je oprávněn fakturu vrátit pouze tehdy, jestliže obsahuje nesprávné anebo neúplné

údaje.

6' objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky,
která měla bý fakturována správně.

7' Zhotovitel se zavazuje, že najím r,ydaných daňoých dokladech bude uvádět pouze číslatuzemslých bankovních účtu, která jsou správcem áaně zveřejněna způsobem umoŽňujícím
{a$ový přístup ($ 98 písm. d) zákona č.na/2004 Sb., o dani z piiaaneiroa,.'o!;. Y pÍípadě, žedaňoý doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzernský bankovní tčět, máobjednatel
právo ponížit platbu zhotoviteli uskrrtečňovan o, nu iákluáě této sml-ouly o příslušnou částku DPH asoučasně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu.Smluvní strany si sjedirávají, že takto zhotoviteli nevyplácenou částku DPH odvede správci daně
sám ob.jednatel v souladu s ustanovením $ 109a zákona8.zsstzooq Sb. o dani zpŤiďanéhodnoty.
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8. Vpřípadě' Že se zhotovitel stane tzv. nespolehlir,ym plátcem DPH ve smys1u $106a zák. č.

23512004 Sb., o dani zpŤiďané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného
plnění přímo na účet ťrnančnímu úřadu, ato v návaznosti na $i09 a $109a zákonač,.23512004 Sb.,

o dani zpřiďané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a
úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ttstanovení této smloulry zaultrazenou. Skutečnost, Že

se zhotovitel sta1 tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného Registru
plátců DPH a identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit spomým.

vfi" Z'áručmí dotra, odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá zato,že předmět této smlour,y je zhotovený podle podmínek smloury a že

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznýmí předpisy a

normami.

Zfuuóni ďoba za dílo v rozsahu uvedeném v č1. il. je stanovena na 36 měsíců.

ZáruÓni ďoba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díIa mezí objednatelem a

zhotovitelem.

Záruka za jakost zatiká před uplynutím záruóní doby v případě, Že díIo nebo jeho část jsou
objednatelem nebo třetí osobou uŽívány nebo jínak zatéžovány v rozporu se schváleným
projektem nebo v rozporu s obryklým způsobem užívání.

Zhotovitel dále neručí za vaďy vznik1é na díle nebo jeho části v dťrsledku deformace podloží'
podkladních vrstev nebo sedání zásypi, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly
v důsledku nedodržování předpisů o provozu aíďržbě komunikací.

objednatelje povinen případrré vady reklarnovat písemně abez zbýečného oclkladrr. Adresou
pro příjem písemiých reklarnací je adresa sídla zhotovitele (dle aktuálních informací
v obchodrrím rejstříku). V písemné leklamaci je objednatel povinen ttvést své konkrétní
požadavky.

VIII. Fodrnírrky provedení díla

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovite| zahqí vlastní stavební práce nejdříve po ohlášení stavebních prací, nejdříve po
protokolárn ím př ev zetí staveniště.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. objednatel je povinen se se zápisy
ve stavebním deníku seznámit nejméně l x ýdně. Přitom je oprávněn tam učinit zápisy a

sdělení a podpisem potvrdit provedené práce.

Zhotovitel zajisti vyýčení všech podzemních sítí. objednatel zajtstí r,yloučení dopravního
provozu z komunikací a ploch v době provádění prací.

Zhotovitel zodpovídá zabezpečnost a ochranu zďraví vlastních pracovníků.

Vpřípadě, že v průběhu realizace předmětu plnění dle odst' II. bodu č. 1. dojde ze strany
objednatele k požadavku na dočasné přerušení prací, zavazuje se tímto k úhradě prokazatelných
nákladů spojených s přesunem mechanizmů zhotovitele.

Dojde-li k zastavení prací z důvodů qlšší moci, uhradí objednatel zhotoviteli provedené práce.

Další postup prací (ukončení, provedení náhradního řešení a pod.) bude stranami dohodnut a

zachycen v dodatku k této smlouvě.

objednatelje povinen do 5 dnů oďvyzváni dílo převzít, nebo uvést výslovně závaŽné důvody,

pro které dílo nepřebírá.

o předání apÍevzetí díla bude sepsán protokol, podepsaný zástupct obou smluvních stran, kde

bude ýslovně uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Dílo brrde objednatelem pŤevzaté a
zhotovitelem předané i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání uživáni stavby funkčně nebo

esteticlry, ani její uživánipodstatným způsobem neomezují. Týo zjevné vady a nedodělky musí
bý uvedeny v zápise o předání apřevzetí c1íla se stanovením termínu jejich odstranění.

1.

2.

J-

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B.

9.

Stránka 3 z 5



2.

IX. Smaluvnaí pot<uťy

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v č1.

zaplati smluvní pokutu ve výši 0,05 oÁ z celkové

Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u
prodlení částku ve výši 0,05 yo z dlužné částky.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14

smluvní straně.

II. po termínu, uvedeném v čl. IV., bodu 1.,

ceny díla zakaždý den prodlení.

splátkry, bude povinen uhradit za každý ďen

dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé

X. Ostatní tljednání

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouly postupovat s odbomou péčí. Zavazuje se

dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické nonxy a podmínky této smloulry. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele jeho pokyny, zápisy a dohodami, rozhodnutími a
vyjádřeními dotčených orgánů státní sprálry a správců sítí.

Při zjištění odchylek od rozsahu díla uvedené v č1. II informuje zhotovitel objednatele
neprodleně zápisem ve stavebním deníku' přičemž je tento povinen se do 3 dnů r1'jádřit.

Jestliže dohody uzavÍené na základě bodu X.2 mají vliv na termín nebo cenu díla musí by't

součástí této dohody i způsob úpravy ceny nebo termínu' jinak platí původně sjednané.

Taková dohodaje podkladem pro vypracování dodatku smlouly o dílo.

XI. Osobní údaje zástupců smluvních stran, závazek mlčenlivosti

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy ďochází
za učrclem zajištění komunikace při plnění smlouly k vzájemnému předání osobních údajů
zástupců smluvních stran v rozsahu:jméno, příjmení, akademické títuly apod', kontaktní údaje
(mj. telefonní číslo a e-mailová adresa).

Smluvní strany se zavazují informovat s'zické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě,
případně v souvislosti s plněním této smlouvy poslq'tly druhé smluvní straně o takovém
způsobu zpracováníjejich osobních írdajů a současně ojejich právech,ježjako strbjekt údajů v
souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj' zejm. podat kdykoli proti takovému
zpracovátí námitku.

Smluvní strany se zavansjí dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterych se dozví v
souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku.
Povinnost mlčenlivostitrvát po ukončení účinnosti této smlour.y'

Smluvní strany se zavazujizajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouly, budou zavázáni k mlčen1ivosti ve stejném
rozsahu' jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouly.

Za porušeni závazku mlčenlivosti dle této smlouly se nepovažuje poslcytnutí osobních údajů
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlour,y nebo plnění povinnosti stanovené právním
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

XIn. Záněrečnáustanovení

Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry zní r,ryplýxajicí a vznikající
občanským zákoníkem.

V případě nep1atnosti kteréhokoli ujednání smlouly nemá tato neplatnost vliv na ujednání
ostatní. Smluvní strany se zavazuji případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit fotmou
písemného dodatku ujednáním platným'

Měnit nebo doplňovat text této smlou'vy j e možné j e n formou písemných dodatků.

Knávrhu dodatků se smluvní strany zavazuji ryjádřitpísemně, ve lhůtě do 3 dnů od doručení
návrhu druhé straně' Po tuto dobu je tímto návrhemvázána Strana, která jej podala.

Tato smlouva je r,ypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatel a po

dvou zhotovitel.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvtl před jejím podpisem přečetly, žeby|a ttzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vťtle určitě, vážně a srozumitelně,

Stránka 4 z 5

1.

J.

2.

2.

3.

5.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

4.



1.

nikoli vtísni tebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na ce1ém

obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.

Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany anabýruá irčinnosti dnem uzat'ření,
pokud zvláštni právní předpis (zejm. zák. č,.34012015 Sb., zákon o registru smluv) nestanor'í
jinak.

Pokud se na tuto smlouvu nevztahují r1'jímky z povinnosti uveřejnění dle $ 3 odst.2 zákona č'

34012015 Sb., zákona o registru smluv, splnění této povinnosti uveřejnit smlouvu
prostřednictvím registru smluv za1istí objednatel, a to způsobem uvedeným v zákoně č.

340/2015 Sb. .

Zhotovitelýslovně sorrhlasí s tim, že objednatel zveŤejní úplné znění této smlour,y vč. příloh,
tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje

naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této

smloulry nesdělí objednateli ty údaje, resp' části návrhu smlouvy (příloh), jejtchž uveřejnění je
zvláštním právnim předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry

obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. $ 218 ZZNZ), spolu s odkazem

na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu
uveřejnění těchto čáStí. Řádně a důvodně oznaóené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny,
popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

9.

iom.p.c šnĚcnt:vlcn'1
i sgz 16 volenlce i

! rČ, oo6678{;2 
--3iI _.._- _.* - -

Objednatel :

Miroslav Mráz
starosta
obec Štěchovice

Zhotovitel :

Silrriee ř{lator,y a.s.
l vídeňská 190,339 01 Klatovy

!, , o r, zapsátro v oR - Krajslý soud Plzeň

/'t L ň---\ ,c,or.'#l]i''J7č,T^Tr\r',ro,
/t

/ Bc. PavelPanuška, ředitel společnosti
(oprávněn nazákladě p1né moci)
Silnice Klatory a.s"

Ve Štěchovicích dne: 44 '; ý; ltÍ v Klatovech dne: 4k U/'/
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