
   
 

 

 Návrh smlouvy o dílo č. …………… 
      uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 (dále jen občanský zákoník) mezi  
                                 
1. Objednatelem:    
Obchodní jméno:   Město Olešnice 
Sídlo :    nám. Míru 20, 679 74 Olešnice na Moravě 
IČ:    00280755 
Zastoupeným:   PaedDr. Zdeňkem Pešou – starostou 
Spojení:  tel.: 516 463 296, mob.: 603 816 152, E-mail: starosta@olesnice.cz,  

 ID  datové schránky: esfbcbs  
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
2. Zhotovitelem: …………………………………………. 
                                       ………………………………………….   
Zastoupeným:  
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:     
IČ:       
DIČ:                
Telefon: 
e-mail:                                           
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu …………….. 
(dále jen zhotovitel) 
 
Objednatel a zhotovitel uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované 
v bodě II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit cenu dle bodu III. této 
smlouvy a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 
 
 
 

I.  Úvodní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem potřebného živnostenského oprávnění. 
2. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se 

bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce, montáže a dodávky na akci „Rekonstrukce střešní 
krytiny provozní budovy koupaliště, Veselská  204, 679 74 Olešnice“ .  

2. Rozsah prací specifikován zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.  

3. Předmět plnění (dílo) bude provedeno v bezvadné jakosti v souladu s příslušnými platnými 
normami a předpisy platnými v době provádění. 

4. Likvidace odpadu bude v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb. a 
č. 383/2001 Sb. vše v platném znění. 
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5. Případný nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě (§16 odst.3 zák. 185/2001 
sb.) 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, 
řádně a včas, na své náklady a nebezpečí v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této 
smlouvě, v souladu s technickými podmínkami. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty vymezující dílo v plném rozsahu převzal, 
seznámil se s nimi a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla. 

8. Místem plnění je provozní budova a pozemky koupaliště v Olešnici, Veselská ul. č.p. 204, 679 74 
Olešnice na Moravě. Konkrétní podmínky budou sjednány v protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

9. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením 
staveniště, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. Použité materiály musí být v souladu 
s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 
dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění a technická vybavení nezbytná 
k provedení a dodání díla.  

 
 

 
III. Cena za dílo 

 
1. Celková cena za provedení díla dle čl. II.  této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve 

výši: 
 

Cena bez DPH:               ……………….., Kč 

DPH 21%:               ………………... Kč 

Cena s DPH:          ………………... Kč 

 
2.     Tato cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla dle čl. II této smlouvy a je po celou dobu 

trvání této smlouvy stanovena jako nejvýše přípustná. Není možné ji překročit s výjimkou změny 
sazby DPH v částce DPH v rozsahu odpovídajícím změně sazby, a to na základě předem 
podepsaného písemného dodatku k této smlouvě.   

3.     Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami souvisejícími se zhotovováním díla a  v ceně 
zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Zhotovitel tímto zaručuje 
objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl 
ocenění, kalkulace množství, jednotek, anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. 
V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich 
odborně technickému provedení. 
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4.    Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez 
předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí 
být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na 
financování akce. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu vzniklých důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací, dodávek a služeb. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které si vyžádá a odsouhlasí a 
které jsou objektivní a nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu. 

 
 

IV. Doba plnění 
1.      Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech : 

     Převzetí staveniště:                              ………….. nejpozději 
Zahájení prací zhotovitelem:  ………….. 
Ukončení, předání a převzetí díla: …………..  

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné provedení díla a dokončení stavby, její vyklizení, 
vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.  

 
 

V. Platební a fakturační podmínky 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.        Provedené práce budou účtovány měsíčně na základě odsouhlasené provedené skutečnosti. Splatnost 

fakturace sjednána 30 dnů ode dne odsouhlasení provedeného plnění. 
3.  Příloha faktury bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a dodávek podle položkového 

rozpočtu ve formě zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol musí být odsouhlasen ze strany 
objednatele osobou vykonávající technický dozor a statutárním zástupcem objednatele. Bez 
podepsaného zjišťovacího protokolu se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. 

4.      Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními 
předpisy. Faktura bude obsahovat úplné obchodní názvy obou stran včetně jejich identifikačních 
údajů, IČ a DIČ obou stran, bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, popis plnění včetně odkazu na 
tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti, cenu bez DPH, samostatně DPH a cenu s 
DPH, přílohy požadované touto smlouvou včetně podpisů oprávněných osob.  

5.    Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující   
prohlášení objednatele, že dílo přejímá. 

 
 

VI. Dodací a kvalitativní podmínky 
1.      Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy. 
2.  Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. 
Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících 
výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

4.  Technický  dozor objednatele bude vykonávat ing. Řezníček Lubomír, Vranová 1, mob. 603 569 
366, Emeil: reznicek@kompletstav.cz (dále jen TDI), který bude mít neomezený přístup na 
staveniště a ke stavebnímu deníku. Rozsah pravomocí TDI je vymezen příslušnými předpisy o 
výkonu stavebního a technického dozoru. TDI má právo zastavit stavbu, pokud dílo nebude 
prováděno v souladu s touto smlouvou, bezpečnostními předpisy a technologickými postupy 
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bouracích prací, nakládání s odpady nebude v souladu se zákonem, případně se zhotovitel nebude 
řídit pokyny TDI. 

5.  Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsaženým v 
této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami za 
účasti TDI stavby. Tyto změny budou potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.  

 
VII. Staveniště 

1.  Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště 
ověřit existenci a stav stávajících inženýrských sítí a stav staveniště s ohledem na překážky, které by 
mohly bránit v provádění díla. 

2.  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků 
třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany 
písemný zápis. 

3. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí 
osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele. 

4.  Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení provozního, sociálního, 
skladovacího a výrobního zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zejména pak náklady na 
zamezení přístupu nepovolaných osob, výstražné značení, ochranná hrazení, zamezení nadměrné 
prašnosti apod. 

5.      Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat 
všechny druhy odpadů včetně stavební suti a nepotřebného materiálu v souladu se zákonem. 
Zhotovitel není oprávněn ukládat stavební materiál nebo odpad mimo prostory staveniště.  

6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými právními předpisy. Provozní, sociální, příp. výrobní zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a požadavky stavebního dozoru. Porušování 
předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.  Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za ostrahu díla, zařízení staveniště a dodržování 
bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech 
pracovníků zhotovitele i třetích osob v rámci předaného staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit 
prostor staveniště tak, aby nemohlo dojít k průniku neoprávněných osob, prachu, hluku, kouře do 
prostor objektu stavbou nedotčených. 

8.  Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dne po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli.  
 
 

VIII.  Stavební deník 
1.  Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební (případně montážní) deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (§ 157), a to ode dne převzetí staveniště až do řádného ukončení prací. Stavební deník bude veden 
způsobem obvyklým a zákonně předepsaným v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.   

 
 

IX. Předání a převzetí díla 
1.  Objednatel a zhotovitel se dohodli na jednorázovém přejímání předmětu díla.  
2.     Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. IV. této smlouvy a 

objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme. Objednatel bude přejímat a 
zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
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3.     Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti 
zhotovitele z vadného plnění dle § 2617 občanského zákoníku.  

4.  Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a 
obecně závaznými předpisy, jakož i jakákoliv jiná faktická či právní vada díla či části díla. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti smlouvě o dílo. 

5.  Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, nebo nedodělky. Objednatel může převzít dílo 
s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla. 

6.  K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: technické listy, atesty, protokoly 
zkušební a revizní, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní doklady, 
osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá. 

7.  Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

  
 

X. Záruka za jakost,  odpovědnost za vady 
1.      Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a 

zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy, v jakosti, která bude odpovídat 
obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a 
směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

2.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty. 

3.      Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost montážních prací v délce:  60 
měsíců, na výrobky pak záruku v souladu se záručními podmínkami výrobce. 

4.  Záruční doba začíná plynout okamžikem, kdy bude objednateli předáno celé řádně zhotovené dílo 
bez vad a nedodělků, nejdříve však ode dne předání díla. Každá prokázaná závada nezaviněná 
objednatelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho 
náklady.  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně odstranit vadu díla, za kterou odpovídá, je 
objednatele oprávněn vadu odstranit sám či prostřednictvím  třetí osoby, a zhotovitel se mu zavazuje 
uhradit veškeré náklady s tím spojené. 

 
XI. Sankce 

1.       Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu 
zaplatit: 

• v případě nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1000,00 - Kč za každý den prodlení. 

2. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 
        stanovené platným nařízením  vlády č. 142/1994 Sb. v aktuálním znění za každý den prodlení s 
        placením ceny díla (faktury). 
3.  Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou.  
        Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením  
        povinností zajištěných smluvní  pokutou v plném rozsahu. Výši smluvní pokuty považují strany  
        za  přiměřenou. 
 

 
XII. Pojišt ění zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných  
škod způsobených jeho pracovníky objednateli nebo třetí osobě. Min. výše pojistky 0,5 mil.Kč.  
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2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy,  

je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví občanský zákoník dle § 

2001, a dále v níže vymezených případech. 
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností: 

a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem, v rozporu se zadávací dokumentací nebo 
obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat 
zhotovitele k odstranění závad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu 
k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.  

b) prodlení zhotovitele s provedením díla přesáhlo 2 týdny. 
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

 
 

XIV. Záv ěrečná ujednání 
1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně 

řešeny, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření smlouvy.  
2. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 

neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost 
nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ 
v takové neplatnosti nebo neúčinnosti či nevymahatelnosti, bude dodatečně zhojena dohodou 
účastníků přijetím ustanovení nového, platného, účinného a vymahatelného, které musí respektovat 
ujednání a zájem smluvních stran a které bude nahrazovanému ustanovení svým významem a účelem 
co nejbližší. 

3. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
zhotovitel. Jakékoli změny této smlouvy jsou možné jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran ve 
formě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
 

- Oceněný výkaz výměr stavebních prací a nabídka zhotoviteleí 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle 
jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
7. Tato smlouva byla projednána a schválena na jednání zastupitelstva obce Stvolová 

……………………………………………… dne ______ 
 

8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné 
jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 
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V ………………………………… dne …………………………… 
 
 
 
Za zhotovitele: ……………………………………………………… 
 
 
 
 
        ………………………………………….. 
                       podpis ,razítko 
 

 
 


