
Smlouva o dílo 
 
 

Obec Kamenné Žehrovice 
se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 
IČO 00234508 
zastoupená starostkou Soňou Černou  
(dále jen „objednatel“) 
          
a 
 
 (dále jen „zhotovitel“)  
   
uzavřeli níže psaného roku a dne ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, následující smlouvu: 

 
I. 

Předmět díla 
 

Předmětem díla je odstranění projevů vandalismu (tzv. „graffiti“ růžové barvy) na zahradních 
pískovcových plastikách na Návsi v Kamenných Žehrovicích. 

 
II. 

Postup zhotovení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost a zhotovené jej v termínu předat objednateli. 
2. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však 

odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 
 

III. 
Termín zhotovení díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce vedoucí k včasnému zhotovení díla v den podpisu 

smlouvy. 
2. Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 15.6.2012. 

 
IV. 

Dokončení díla 
 
1. Dokončením díla se rozumí úplné a řádné odstranění veškerých projevů vandalismu. 
2. Na výzvu zhotovitele je objednatel povinen dokončené dílo převzít. Převzetí díla může 

proběhnout pouze ve všední den v rozmezí mezi 9:00 a 16:00.  
3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla.  

 
V. 

Cena díla 
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1. Cena za dílo je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran 
na částku 35.000 Kč (slovy: třicet pět tisíc korun českých). Zhotovitel není plátcem DPH. 

2. Cena za zhotovení díla je neměnná a konečná a nesmí být zhotovitelem v žádném případě 
zvýšena bez předchozího písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě. 
Dodatek bude uzavřen i v případě, že bude objednatel požadovat od zhotovitele další 
činnost nad rámec Předmětu díla vymezeného touto smlouvou. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.  
2. Po řádném předání díla bude objednatelem cena díla uhrazena ve lhůtě 3 týdnů od převzetí 

díla, a to bezhotovostním převodem na výše uvedený účet zhotovitele.  
 

VII. 
Další podmínky provedení díla 

 
1. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat sám či prostřednictvím 

osoby, kterou k tomu písemně zmocní. Objednateli či oprávněné osobě přísluší kdykoli 
právo vstupu na místo, kde je dílo prováděno, s možností prověřit, zda práce na díle jsou 
prováděny v souladu se smlouvou, jejími dodatky a přílohami, či technickými normami. 

2. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup k elektrickému proudu a vodě při 
realizaci prací. 

3. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že jeho 
odpovědný zástupce v kontaktu se zhotovitelem a bude mu případně poskytovat informace 
nezbytně nutné pro řádné zhotovení díla. 

4. V případě, že následky vandalismu nebudou zhotovitelem odstraněny zcela, má objednatel 
nárok na přiměřenou slevu z ceny díla. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, 

tj. nedodrží termíny stanovené v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. V případě, že 
zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli 
právo smluvní pokutu uplatňovat.  

2. Při nedodržení splatnosti faktur předložených oprávněně zhotovitelem je tento oprávněn 
účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý započatý 
den prodlení. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
učiněným nikoli v tísni, či za jinak jednostranně výhodných podmínek, že vznikla dohodou 
o celém jejím obsahu, že tuto přečetly a nemají k ní výhrady, a že nejsou omezené ve 
způsobilosti k právním úkonům, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení obchodního zákoníku v platném znění a obchodní zvyklosti. 
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3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze 
číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel může v rámci zprůhlednění 
veřejné správy občanům zveřejnit tuto smlouvu po anonymizaci osobních údajů zhotovitele 
na úřední desce, resp. na svojí webové stránce. 

5. Tato smlouva, která má 3 strany, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má 
platnost originálu. Každý z účastníků smlouvy obdrží jeden stejnopis. 

 
 
 
V Kamenných Žehrovicích dne  
 
 
 
…………………………                                  …………………………………… 
 zhotovitel                                                                   objednatel                                        


