
                                                               

SMLOUVA O DÍLO   
        

číslo smlouvy objednatele: MUBO/2709/2018 
číslo smlouvy zhotovitele: 2/61/       /18 

 

1. Smluvní strany 
 
Objednatel:   
Město Bochov 

se sídlem:  Náměstí Míru 1, Bochov, PSČ 364 71 

IČO/DIČ: 00254444  CZ00254444 
Jednající: Miroslav Egert, starosta  
 (dále jen objednatel) 
   
a 
 
Zhotovitel:    
Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. 
se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice 
IČO: 26402068  
DIČ: CZ26402068 
zastoupený :   Ing. Martin Leichter, MBA, předseda představenstva            

Ing. Pavel Raška, člen představenstva    
   
(dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s odkazem na ust. § 2586 a násl.  

 
 
 

smlouvu o dílo  
 

„Oprava místních komunikací v Bochově“ 
 
 
 
     

2. Preambule 
 

    2.1.  Zhotovitel provádí ucelený komplex činností na silničních sítích, a s tím souvisí i dodání a prodej       

movitých věcí a materiálů (dále jen „dílo“). 

2.2. Objednatel v rámci předmětu podnikání zhotovitele zadal k provedení dílo vymezené v článku 3. smlouvy. 
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3. Předmět smlouvy  
 
3.1. S odvoláním na shora uvedené se zhotovitel zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou a 

„Všeobecnými obchodními podmínkami pro vztahy mezi podnikateli v rámci předmětu podnikání (dále jen 
VOP) pro objednatele na základě jeho písemné objednávky dílo. 

 
3.2. Předmětem díla se rozumí provedení prací dle rozpočtu cenové nabídky č. 2018-280 
 
 
 

 

4. Cena a platební podmínky 
 
4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je dle rozpočtu č. 2018-280 a činí : 
 
 

         místní komunikace cena bez DPH DPH 21 % cena s DPH 
 

Oprava MK – Bochov 1 149 985 Kč 241 4972 Kč 1 391 482 Kč 

 
 
 
(dále jen „cena za provedení díla“)  

 

Cena díla je stanovena v souladu s  nabídkou zhotovitele odsouhlasenou objednatelem, tato cena je definována 
jako nejvýše přípustná. 
 
4.2  Objednatel se s odkazem na VOP zavazuje, že před započetím prací zhotovitele uhradí na jeho účet část 

ceny díla (dále je záloha) ve výši   ……………… ,- Kč. 
 
4.3. Zbývající část ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit do 15-ti dnů od vystavení faktury zhotovitelem. 
 
     
 

5. Místo a čas plnění 
 
5.1.  Místem plnění je: Město Bochov, okres Karlovy Vary, místní komunikace U zahrádek, U konírny, U 

hřbitova, U garáží, Mariánská ulice.   
 
5.2.  Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy 
        Termín předání a převzetí díla: 15.11.2018 
 
5.3. V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými 

technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.     
 
5.4. Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny 

před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí 
nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po 
dobu uložení předmětu díla u zhotovitele. 
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6. Záruka 
 
6.1. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na pokládku asfaltového betonu v délce 24 měsíců od předání, 

přičemž nároky v záruční lhůtě je objednatel povinen uplatnit bezprostředně po zjištění v místě sídla 
zhotovitele písemně s řádným odůvodněním.  

 

7. Výhrada vlastnictví 
 

7.1.  Dílo a všechny do něho zapracované součásti zůstávají až do úplného zaplacení ceny díla a jejího 

příslušenství ve vlastnictví zhotovitele, a to bez ohledu na poměr materiálu objednatele použitého na 

realizaci díla a na případné umístění díla. V případě, že objednatel bude s prodlením úhrady ceny díla, 

je objednatel povinen zhotoviteli umožnit demontáž a odvezení předmětu díla. 

7.2.  Po celou dobu trvání výhrady vlastnického práva je objednatel povinen dílo označit jako vlastnictví 

zhotovitele, a to viditelným způsobem. 

 
 

8. Závěrečná ustanovení 
 

8.1.  Tato smlouva je platná a účinná po podpisu oběma smluvními stranami. 

8.2.  Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí „Všeobecnými obchodními podmínkami pro vztahy mezi 
podnikateli v rámci předmětu podnikání“ (dále jen VOP), se kterými se objednatel seznámil, se kterými v 
plném rozsahu souhlasí a tyto výslovně bez výhrad přijímá, a zavazuje se, že se těmito podmínkami bude 
řídit. Objednatel svým podpisem dále stvrzuje, že všem ujednáním v této smlouvě i v obchodních 
podmínkách porozuměl. 

8.3.  V případě, že některé ustanovení této smlouvy, resp. VOP, ztratí svojí platnost, zůstanou ostatní 
ustanovení smlouvy, resp. VOP, v platnosti a pro tímto vzniklou mezeru se nejprve přihlédne k 
obchodním zvyklostem zhotovitele, následně k obchodním zvyklostem v daném oboru, která mají 
přednost před donucujícími ustanoveními zákona a až poté pokud není možné chybějící mezeru takto 
odstranit, použije se pro úpravu chybějícího ujednání zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

8.4.  Objednatel a zhotovitel se ve smyslu § 630 odstavec 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodli, 
že veškeré nároky a práva (včetně nároku na smluvní pokutu a náhradu škody) zhotovitele ze smluvního 
vztahu s objednatelem se promlčují 5 let po jejich vzniku. 

8.5.  Objednatel se vzdává veškerých nároků z odpovědnosti za vady, které nevyplývají z VOP zhotovitele.  

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho peněžitých 
závazků je zhotovitel oprávněn požadovat vedle úroků i úroky z úroků.  

8.7. Zhotovitel je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu dle změn právních předpisů, vývoje soudní judikatury 
a dle praktických potřeb změnit, s čímž objednatel výslovně souhlasí. Zhotovitel je povinen o změně VOP 
písemně informovat alespoň dva týdny před účinností změn, když výběr formy závisí na zhotoviteli. 
V případě, že objednatel nebude se změnou VOP souhlasit, je povinen tuto skutečnost oznámit 
zhotoviteli nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne oznámení zhotovitele. Pokud objednatel nebude se 
změnou VOP souhlasit, pak zůstávají v platnosti podmínky sjednané do změny VOP, pokud se některá 
smluvní strana nerozhodne z důvodu změn VOP smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení nesouhlasu objednatelem. 

8.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
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8.9.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je uzavírána dle jejich vůle 
a nikoliv v tísni. 

8.10. Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a ve smyslu obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. 4. 2017 o ochraně fyzických osob (General Data Protection Regulation) o změně některých 

zákonů, souhlas se zpracováním těchto údajů pro potřeby zhotovitele a jeho vnitřních databází.   

   

 

 

 

 

 
V Bochově 24.8.2018     V Otovicích ………………………. 
 
Za objednatele:                                  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________             _____________________________                       
          Miroslav Egert                                                                            Ing. Martin Leichter, MBA 
               starosta                                                                                   předseda představenstva 
                                                                                  
           ZM 23.8.2018 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           _____________________________ 
                                                                                                                           Ing. Pavel Raška 
                                                                                                                          člen představenstva 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Kontaktní údaje                                                                                
Příloha č. 2 - Nabídkový rozpočet – č-. 2018-280 


