
 1

  SMLOUVA  O  DÍLO  
 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném a úplném 
znění mezi smluvními stranami 

 
   č. smlouvy objednatele:  

              
Obec Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 
 
IČ: 00234508     

Bankovní spojení:  3321-141/0100 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Soňa Černá  

                
(dále jen objednatel) 

a 
 
  
 
 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

t a k t o : 
 
 

I. PROHLÁŠENÍ  SMLUVNÍCH  STRAN 
1. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, dále proti němu nebylo 

zahájeno konkurzní ani vyrovnací řízení, nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, 
není v úpadku podle insolvenčního zákona ani proti němu nebylo zahájeno insolvenční 
řízení, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, rovněž tak i 
nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění, tak jako nedoplatky na zákonných 
odvodech z mezd zaměstnanců. Dále zhotovitel prohlašuje, že nemá ve statutárním orgánu 
osoby, které by za dobu posledních tří let byly disciplinárně potrestány nebo pravomocně 
odsouzeny a zároveň tak i prohlašuje, že proti těmto osobám není v současné době vedeno 
jak přípravné, tak i soudní řízení pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný 
čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zhotovitele. V případě změn 
skutečností zde zmíněných je zhotovitel povinen bezodkladně tyto oznámit písemně 
objednateli. 

 
 

II. PŘEDMĚT A  MÍSTO PLN ĚNÍ  DÍLA 
1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu výběrového řízení 

vypsaného objednatelem na základě projednání předložené nabídky k realizaci akce : 

 „Dodávka, montáž lávky a dodávka, montáž zábradlí na most v obci Kamenné Žehrovice“ 

Jedná se o dodávku, montáž lávky a dodávku, montáž zábradlí na most v obci Kamenné 
Žehrovice dle úplné výrobní projektové dokumentace zpracované dodavatelem. Dodávka 
je včetně dopravy z výrobního závodu zhotovitele. Kompletním dodávkou se rozumí 
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zabudovaná lávka a zabudované zábradlí na pevný betonový základ připravený 
objednatelem. Součinnost objednatele spočívá v zajištění volného příjezdu. Objednatel se 
dále zavazuje zajistit zhotoviteli po dobu předpokládané montáže (cca 1 den) zdroj 
elektrické energie 220V. 
 

 
2.       Dílo bude realizováno dle zadání objednatele.  
 
3. Zhotovitel v rámci předmětu plnění provede, zajistí a doloží následující doklady:  Smlouvy   

a povolení v rozsahu: 
-   atesty   

       -  doklady prokazující kvalitu a odborné provedení díla  
 

5. Místem plnění je  Obec Kamenné Žehrovice 

6.     Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění řádně a včas, objednatel se zavazuje řádně a včas 
poskytnuté plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

III. DOBA  PLN ĚNÍ  

1. Termín zahájení realizace zhotovitelem:  Ihned po podpisu smlouvy 
2. Termín zabudování lávky a zábradlí: do 30.10. 2012 
             
    

IV. CENA  DÍLA 
1. Za kompletní provedení díla včetně dopravy a montáže se při respektování ustanovení 

ostatních částí této smlouvy sjednává cena dle rozpočtu ve výši bez DPH:  
99 560 Kč 

  
2. K ceně za dílo připočte zhotovitel daň z  přidané hodnoty ve výši dle právních  předpisů 

platných v  den uskutečnění zdanitelného plnění.  

3. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je uzavřena 
jako smluvní a pevná ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. v platném znění. Tato cena může 
být překročena pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

 
V. PLATEBNÍ  PODMÍNKY 

 
 
1.  Právo na úhradu ceny díla vzniká zhotoviteli na základě řádně vystavené a doložené 

faktury. Faktura musí mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanovení § 28 
zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a jako číslo objednávky v ní bude uvedeno číslo 
této smlouvy. Faktura bude doložena předávacím protokolem potvrzeným oprávněným 
zástupcem objednatele. Den předání a převzetí díla je považován za den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

2.  Objednatel je povinen zaplatit faktury do 14 dnů ode dne doručení. Za den úhrady faktur se 
považuje den připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
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3.  Objednatel si vyhrazuje právo vrátit bez zaplacení fakturu, která nemá veškeré náležitosti 
podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění nebo pokud neobsahuje 
číslo objednávky (smlouvy) nebo je jinak chybná. Vrácením faktury přestane běžet 
původní doba splatnosti. Po opravě faktury zhotovitelem běží nová lhůta splatnosti 14 dní 
ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

4.  Jestliže v protokolu o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které 
nebrání provozování díla, je objednatel oprávněn zadržet částku do 10 % bez DPH 
z celkové ceny díla. Zadrženou část ceny objednatel uvolní do 14 dnů po odstranění všech 
vad a nedodělků, uvedených v protokolu  o předání a převzetí díla. 

 
VI. PODMÍNKY  PROVEDENÍ  DÍLA 

1.  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi informacemi, které jsou součástí smlouvy 
nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty objednatelem zhotoviteli a na základě těchto 
informací je schopen dílo řádně zhotovit za sjednanou cenu. Dodavatel zodpovídá za 
případné chyby ve výrobní technické dokumentaci. Žádné požadavky zhotovitele na 
provedení dodatečných plateb nebo na prodloužení termínů z důvodů nesprávného 
porozumění zde nejsou přípustné. 

2. V kteroukoliv dobu před dokončením plnění předmětu smlouvy má objednatel právo 
písemně požádat o změnu rozsahu díla nebo podmínek této smlouvy. Tyto změny budou 
zahrnuty do smlouvy formou písemného oboustranně odsouhlaseného dodatku k této 
smlouvě, jehož součástí bude cenová kalkulace písemně odsouhlasená objednatelem.  

4. Veškerá předaná výrobní technická dokumentace je výhradním majetkem objednatele 

5. Zhotovitel je povinen dodržet základní technické standardy a obecně platné předpisy 
vztahující se k předmětu plnění. 

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout možnost napojení na zdroj elektrické 
energie 220V. 

 

VII. PODMÍNKY  P ŘEVZETÍ  DÍLA 
1. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli 

písemně (nebo zápisem v montážním deníku proti podpisu odpovědného zástupce 
objednatele) nejméně 3 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dnem jeho předání a převzetí objednatelem. 
Tato skutečnost bude potvrzena podpisem oprávněných zástupců zhotovitele a objednatele 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

3. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu 
o předání a převzetí díla musí být uvedeny všechny případné vady a nedodělky díla a 
dohodnuty lhůty pro jejich odstranění, jde-li o vady odstranitelné, případně neodstranitelné 
vady díla a nároky objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady, jakož i případná 
skutečnost, že dílo je bez vad a dále prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nikoli. 

4. Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele po zaplacení celé kupní ceny. 
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VIII. ZÁRUKY  NA  DÍLO  A  ODPOV ĚDNOST  ZA  VADY 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu díla po dobu 24 měsíců od předání díla 
objednateli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace 
do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Právo z vad díla se řídí § 560 a následujícími obchodního zákoníku. Objednatel oznámí 
zhotoviteli nároky vyplývající ze zjištěných vad díla bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 10ti dnů po uplynutí záruční lhůty za předpokladu, že nárok vznikl před jejím 
uplynutím. 

3. Vady vyvolávající havarijní stav budou odstraněny neprodleně, nejpozději však do 7dnů od 
prokazatelného oznámení odpovědné osobě zhotovitele nebo na základě dohody smluvních 
stran. Vady běžného charakteru odstraní zhotovitel do 5ti dnů od prokazatelného data 
oznámení. Běžná vada je vada zjištěná v záruční době, která nezpůsobuje havarijní stav. 

 
4. Vady díla, které by byly neodstranitelné, by byly posuzovány jako podstatné porušení 

smlouvy ve vazbě na obchodní zákoník ( § 565 a § 436). 
 
 

IX. SMLUVNÍ  POKUTY  A  NÁHRADA  ŠKOD 
1. V případě prodlení objednavatele s úhradou faktur má zhotovitel právo účtovat 

objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý kalendářní den 
prodlení po termínu splatnosti. Stejná smluvní pokuta náleží objednateli v přípaě, že 
zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. III. odst. 2.  

2. Náklady a škody, které prokazatelně vzniknou objednateli vinou zhotovitele, především 
jeho nekvalitní prací nebo v souvislosti s ní nebo nedodržením termínů, ponese zhotovitel 
k vlastní tíži. 

3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.  

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení díla (odevzdání a převzetí 

staveniště, zápisy do montážního deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla 
apod.) jsou oprávněni:  

a. za objednatele: Soňa Černá            

b. za zhotovitele: Petr Černý 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech : 

- bude-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, 

- bude-li zhotovitel v prodlení s plněním kteréhokoli závazku uvedeného v čl. III. této 
smlouvy více jak 45 dní.   

Tímto ujednáním není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy z důvodů a za 
podmínek stanovených obchodním zákoníkem. 

 
XI. ZÁV ĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
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1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení. 

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, 
podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. To se týká především případů omezení 
rozsahu díla nebo jeho rozšíření nad rámec této smlouvy. 

3. Tato smlouva se řídí českým právem. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou nebo 
jejími přílohami, se řídí obchodním zákoníkem v platném a úplném znění.Veškerá 
korespondence, týkající se této smlouvy bude psána v českém jazyce. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na 
důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy. 

5. Smluvním stranám nejsou známy žádné překážky, které by uzavření této smlouvy bránily. 

6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran. 

 
 
V Kladně dne:   
 
Za objednatele       Za zhotovitele: 
Obec Kamenné Žehrovice        .  
 
 
..………………………………                       ………………………………...   
        Soňa Černá       
    starostka obce       


