
 

 

Město Holešov 
Masarykova 628, 769 17 Holešov 

 

 

1 
 

RÁMCOVÁ DOHODA MALÉHO ROZSAHU 

smlouva o dílo  

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

občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění mezi těmito stranami: 

 

Objednatel: Město Holešov 

se sídlem: Masarykova 628, 769 17 Holešov 

IČO/DIČ:  00287172 CZ00287172 

CZ00287172 

 

CZ00287172 

 

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Rudolf Seifert – starosta města 

Zástupce pro věci technické:  

E-mail: podatelna@holesov.cz 

Telefon/fax: +420 573 521 111   

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  19-0001624691/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  

se sídlem:  

IČO/DIČ:   

Zástupce pro věci smluvní 
a technické:  

 

E-mail:  

Telefon/fax:    

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto rámcovou dohodu malého rozsahu, smlouvu o dílo 
(dále jen "Rámcová smlouva"). 

 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/
http://rejstrik-firem.kurzy.cz/00287172/mesto-holesov/registrace-dph/


 
 

II. Úvodní ustanovení 

1. Předmětem Rámcové smlouvy je odborná péče a údržba záhonů a mobilní zeleně v centru 
města Holešova. Dodavatel bude zajišťovat jarní a podzimní výsadbu letniček a dvouletek 
včetně dodávky materiálu, likvidace stávajícího porostu, doplnění substrátu, přípravy území 
a úklidu. Výsadba musí být odsouhlasena správcem květinových ploch. Dále bude samostatně 
zajišťovat sezónní péči, která většinou zahrnuje zálivku, hnojení, stříhaní odkvetlých částí 
rostlin, tvarovací řez keřů, pletí a čištění, doplňování rostlin, vše včetně dodávky materiálu, 
úklidu a likvidace odpadu. 

 

III. Předmět plnění 

1. Předmětem této Rámcové smlouvy je vymezení podmínek, na základě nichž budou 
Objednatelem zadávány konkrétní dílčí veřejné zakázky malého rozsahu na zahradnické 
práce. Konkrétní dílčí veřejné zakázky malého rozsahu z této Rámcové smlouvy o dílo budou 
objednatelem zadávány postupem dle článku IV. této smlouvy. 

2. Zahradnickými pracemi se pro účely této smlouvy rozumí veškeré činnosti nutné pro dosažení 
optimální kvality výsadeb rostlin na exponovaných plochách a v mobilních nádobách v centru 
města Holešova. 

3. Předmětem plnění poskytovaného ze strany Zhotovitele na základě objednávek v souladu 
s touto Rámcovou smlouvou bude: 

 odborná péče a údržba záhonů a mobilní zeleně v centru města Holešova v rozsahu: 
 letničkové nádoby obdélníkové   26 ks   
 trvalkové a smíšené nádoby obdélníkové 27 ks 
 trvalkové a smíšené nádoby čtvercové  5 ks  
 zavěšené letničkové nádoby    6 ks 
 smíšený záhon u sv. Martina   90 m2 

 trvalkový záhon nám. Svobody   60 m2 
 trvalkový záhon pod lískou Smetanovy sady 130 m2 
 růže a keře náměstí Dr. E. Beneše  100 m2  
 smíšený záhon na rondelu u kostela  200 m2 
 smíšený záhon na rondelu 6. května  200 m2 
 smíšený záhon u CpS    110 m2 
 smíšený záhon na rondelu Malá ul.  45 m2 

 

 Veškeré činnosti budou probíhat v souladu s českými technickými normami: 
 ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
 ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
 ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
 ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině -  Rozvojová a udržovací péče 

o vegetační plochy   
 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci  
 ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin 

 A v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany a přírody a krajiny České 
republiky: 

 02 001 Výsadba stromů 
 02 002 Řez stromů 
 02 003 Výsadba a řez keřů 
 
4. Objednatel nepřipouští provádění díla prostřednictvím poddodavatele.  

 

IV. Zadávání konkrétních dílčích veřejných zakázek malého rozsahu 

1. Konkrétní veřejné zakázky malého rozsahu budou zadávány výhradně v souladu s podmínkami 
této Rámcové smlouvy. 



 
 

2. Konkrétní jednotlivé veřejné zakázky malého rozsahu z Rámcové smlouvy budou objednatelem 
zadávány formou objednávky. 

3. Objednávka bude Objednatelem zaslána prostřednictvím e-mailu Zhotoviteli.  

4. Zhotovitel řádně potvrdí přijetí (doručení) objednávky, čímž se objednávka stane závaznou.  

5. Jednotlivé veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle této rámcové smlouvy v době její 
účinnosti budou ukončeny v souladu s podmínkami Objednávky bez ohledu na případné 
ukončení doby účinnosti rámcové smlouvy. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo změnit z objektivních důvodů vzniklých v době provádění díla 
specifikaci díla oproti specifikaci uvedené v Objednávce. Taková změna musí být oboustranně 
písemně potvrzena do 7 dnů ode dne obdržení změny podmínek provádění díla. V případě 
odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh za předaný a převzatý jejich předáním do 
dispozice druhé smluvní strany. 

 

V. Cena a další podmínky 

1. Předpokládaná cena za dílo je 600.000 Kč včetně DPH. 
 
2. Jednotkové ceny sazby nesmí překročit jednotkové ceny sazby uvedené v nabídce Zhotovitele, 

jež jsou uvedeny v Příloze 1 této Rámcové smlouvy. 
 
3. Nebude-li stanoveno jinak, bude cena za dílo vyplacena po dokončení a předání díla na základě 

daňového dokladu (faktury), vystaveného Zhotovitelem. Přílohou daňového dokladu bude 
soupis jednotlivých položek a jejich množství a výpočet ceny díla dle jednotkových cen 
uvedených v Příloze 1 této Rámcové smlouvy. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
4. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena minimálně na 14 kalendářních dnů ode dne 

doručení daňového dokladu ze strany příslušného Zhotovitele Objednateli. 
 
5. Objednatel je oprávněn příslušnému Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušný daňový 

doklad, pokud takový daňový doklad nemá stanovené náležitosti nebo má jiné závady v obsahu 
nebo formě stanovené obecně závaznými předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. 
Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného 
daňového dokladu. 

 
6. Objednatel je oprávněn v případě, kdy je zřejmé, že tomuto vzniká nárok vůči Zhotoviteli na 

úhradu smluvní pokuty dle této Rámcové smlouvy, pozastavit úhradu ceny za poskytnuté služby 
do rozsahu předpokládané smluvní pokuty a po její splatnosti tuto započíst na úhradu ceny 
služby. 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel je povinen: 
- předat pracoviště způsobilé k zahájení práce dle Objednávky.  

2. Objednatel je oprávněn: 
- během provádění díla kontrolovat jeho kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí.  
3. Zhotovitel je povinen: 

- provádět dílo řádně a včas, ve stanoveném konkrétním čase a rozsahu uvedeném 
v Objednávce. 

- zabezpečit dodržení zákonných předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, požární 
ochrany a ochrany majetku Objednatele a třetích osob. 

- dodržovat při realizaci zakázky pořádek a nenechávat na pracovišti ani na jiných místech 
souvisejících s plněním zakázky odpadky apod. 
 
 



 
 

4. Zhotovitel zcela sám zodpovídá: 
- za zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na uvedeném pracovišti, a za 

podmínky práce, které si vytvořil pro plnění smluvních úkolů dle ustanovení zákoníku práce 
v platném znění a dalších zákonných předpisů a technologických postupů při plnění 
jednotlivých předmětů činností. 

 

VII. Předání provedeného díla 

1.  Ve lhůtě stanovené v Objednávce je Zhotovitel povinen dílo ukončit a předat Zhotoviteli. 

2.  Objednatel je povinen dílo provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít. 

3.  Objednatel není povinen dílo převzít, dokud Zhotovitel neodstraní zjištěné vady a nedodělky. 

 

VIII. Odpovědnost za vady díla a škodu 

1.  Za případnou škodu odpovídá strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, 
že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým v souvislosti 
s prováděním práce dojde. 

3.  Zhotovitel odpovídá za takové vady díla, které byly způsobeny porušením povinností 
Zhotovitele,  a to i když se vada stane zjevnou až po převzetí díla Objednatelem. 

4.  Má-li dílo vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou 
slevu z ceny za provedené dílo. 

 

IX. Smluvní pokuta 

1.  Strana, která nedodrží termín plnění uvedený v Objednávce, uhradí druhé straně do třiceti dnů 
po písemné výzvě této strany smluvní pokutu ve výši 5 % finančního objemu nesplněné části 
závazku za každý započatý týden (tj. 7 kalendářních dnů) prodlení. 

2.  Objednavatel uhradí za pozdní úhradu peněžitého závazku za každý den následující po 
splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

 3.  Smluvní pokutu sjednanou touto Rámcovou smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
 zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
 dodatečně. 

 

X. Ukončení platnosti Rámcové smlouvy 

 1.  Platnost a účinnost této Rámcové smlouvy končí uplynutím doby platnosti Rámcové smlouvy. 

 2.  Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Rámcovou smlouvu, přičemž 
 výpovědní doba pro případ podání výpovědi zhotovitelem činí 3 měsíce a 1 měsíc pro případ 
 podání výpovědi objednatelem. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni
 doručení výpovědi ostatním smluvním stranám. 

 3.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy se Zhotovitelem v případě nedodržení jakékoliv 
 z povinností Zhotovitele stanovených v čl. VI této Rámcové smlouvy a při provádění jiného 
 druhu, rozsahu nebo množství díla, než bylo sjednáno 

 

XI. Doba trvání 

 Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2019. 

 

 

 



 
 

XII. Závěrečná ustanovení 

1.  Ve věcech neupravených touto smlouvou se přiměřeně použijí ustanovení Občanského 
zákoníku v platném znění. 

2.  Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost 
k právním jednáním, a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají 
v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, že si ji řádně před podpisem přečetly a jsou 
srozuměny s jejím obsahem. 

3. Objednatel se zavazuje zajistit uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

4.  Zhotovitelé souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou. 

5. Zhotovitelé nejsou oprávněni postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.  Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran této 
smlouvy obdrží po dvou. 

7.  Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy je Příloha 1, specifikující jednotkové ceny úkonů. 

8.  Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Tato Rámcová smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

 

 

 Přílohy:  

 Příloha 1 - Tabulka jednotkových cen 

  

 

 V Holešově       

 

 

 

 Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

 Mgr. Rudolf Seifert      

 starosta města Holešov      

 

 

 

 


