Obec Domaželice
zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce
„Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu v Domaželicích“

Příloha č. 5 k ZD Návrh smlouvy o dílo
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)
I.
Smluvní strany
Obec Domaželice
se sídlem:

Domaželice 123, 751 15 Domaželice

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Hradílkem, starostou obce

IČ:

00845132

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 6324831/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel“)
a
…..........................................
zapsán: …............................................................................................
se sídlem: …...................................................
zastoupen: …...................................................
IČ: …...................................................
DIČ: …...................................................
bankovní spojení: …..................................................
číslo účtu: …...................................................
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
…....................
(dále jen „Zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikatelské činnosti jsou v souladu s právním stavem v době uzavření této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé
smluvní straně.
2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedené díla pro
Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla dle
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této smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se:
a) výzvou a zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Rekonstrukce sociálního zázemí
kulturního domu v Domaželicích " (dále také jen „zakázka“) předanou Objednatelem Zhotoviteli
v rámci zadávacího řízení na zakázku (dále jen „Zadávací dokumentace“) včetně všech příloh a v
jejím rámci s
b) projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu
v Domaželicích“ – dokumentace k žádosti pro vydání stavebního povolení a dokumentaci pro
provádění stavby, jejíž zhotovitelem je Bc. Martin Březina, PRINTES – Atelier, s.r.o., Mostní
11a/1876, 750 02 Přerov (dále jen „dokumentace stavby“)
c) zároveň prověřil, že dokumentace je úplná a srozumitelná, že závazné podklady pro provedení
díla dle této smlouvy nemají vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a
technologie a že je dostatečná a podrobná pro provedení díla a dílo je dle těchto podkladů
možno provést za dohodnutou cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v čase plnění
sjednaném v článku IV. této smlouvy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění dle této smlouvy vymezeným v článku II.
smlouvy je realizace projektu s názvem „Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu
v Domaželicích“ (dále také jen „projekt“) spolufinancovaného z prostředků Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2018, dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce.
II.
Předmět smlouvy
1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo „Rekonstrukce sociálního zázemí kulturního domu v Domaželicích“ v podobě
a rozsahu specifikovaným v této smlouvě včetně jejích příloh (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“)
a Objednatel se zavazuje vytvořené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, podmínkami,
specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v:
a) této smlouvě a jejích přílohách (z nichž některé jsou výslovně samostatně uvedeny dále v
tomto odstavci),
b) dokumentaci stavby (zpracované ve stupni pro stavební povolení), včetně položkového
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
c) obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k dílu anebo k
jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.
3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení díla
Součástí díla je rovněž:
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště v místě, které bude k tomuto účelu vymezeno
objednatelem, a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy a následná likvidace zařízení
staveniště,
b) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
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c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich
správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle
skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání
objednateli a zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí
během výstavby
d) průběžná časová koordinace díla Zhotovitele s Objednatelem,
e) zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou
skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladu o této likvidaci,
včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu
bude doložen nejpozději při předání díla,
f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
g) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k
objektu po celou dobu provádění díla,
h) průběžné udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze
staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
i) zajištění průběžné ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
j) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných
pro provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby,
k) zajištění průjezdu vozidel záchranné služby, policie, hasičů a vozidel odstraňující havárie nebo
poruchy na rozvodných sítích a zařízeních,
l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k
řádnému provedení díla
4. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně
všech potřebných vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se
zhotovením díla, které jsou pro řádné dokončení díla a jeho provoz nezbytné, včetně koordinační
a kompletační činnosti celého díla, tak jak jsou tyto definovány v této smlouvě a jejích přílohách.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze
stanovisek, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných v průběhu přípravy nebo provádění díla
a dále podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.
III.
Změny díla
1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na
základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo z vad
zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření do Stavebního deníku. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po
dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla
upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky
nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel
právo odmítnout jejich úhradu.
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2. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu
provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti
díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním
způsobem sníží (tzv. méněpráce).
IV.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
 předání staveniště a zahájení stavebních prací: do 10. 8. 2018
 protokolární předání díla: 10. 11. 2018
Dílo se považuje za provedené protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla bez vad
a nedodělků objednateli Protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je
součástí předání a převzetí díla.
2. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude
řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
3. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv
třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou
pro zahájení prací.
4. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro
působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.
V.
Cena díla
1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů
stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk
zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací
dokumentace.
Cena za dílo celkem bez DPH

.................................... ,-- Kč

DPH

.................................... ,-- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

.................................... ,-- Kč

Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.
2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem
k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
3. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela
prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Jednotkové ceny
uvedené v výkazu výměr nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po
celou dobu provádění stavebních prací.
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4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde
nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně
ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich
příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace
víceprací.
VI.
Fakturace a plnění
1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. za celkové provedené práce na základě
daňového dokladu (dále též „faktury“) vystavené zhotovitelem, přičemž datem zdanitelného
plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit daňový doklad – fakturu vzniká
podpisem závěrečného předávacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným
zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha protokolu o ukončení a převzetí
stavby).
Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního
dokladu objednateli.
2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které
nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel
oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená
faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není
oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat
žádné majetkové sankce.
4. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29, odst.
1, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění.
5. Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální
nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel
oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane
do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného
doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
VII.
Provádění díla
1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební
deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební
deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací,
osobám pověřeným k provádění autorského dozoru a dalším osobám oprávněným k nahlížení
nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
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2. Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště,
zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení,
záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou
objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace,
na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli
spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku
vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve
stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy
je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami).
Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze
měnit tuto smlouvu o dílo.
5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou
konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x za 14 dní (k datumovému upřesnění dojde
po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě
potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
6. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
7. Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou
objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní. O pověření a zmocnění osoby
technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí
mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a
zmocnění technického dozoru investora (dále jen „TDI“) jednat s TDI namísto objednatele ve
všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit
pokyny TDI.
8. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých
kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O
delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu
vyrozumět zhotovitele.
9. TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil
pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo
nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI
nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu
TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co
nejkratším termínu.
10. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
11. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy
třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
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12. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu
prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
13. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
14. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí
škody vzniklé na:
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími
subjekty nebo jejich zaměstnanci
d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
15. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při
zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění
odpovídající plné ceně díla dle této smlouvy. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat
v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží
zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu smlouvy od dílo.
17. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event.
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených
stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a
splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se
stavby.
18. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes
včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel
požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu
bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých
činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to,
že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými
pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto
činností spojených.
20. Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních
stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele
stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v ceně díla,
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21. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy.
Zhotovitel bude při přejímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil
s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
22. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při
zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
23. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.
VIII.
Dodání díla a přejímka
1. Dílo se považuje za provedené protokolárním předáním dokončeného díla bez vad a
nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. O průběhu a výsledku přejímky se
pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis
je součástí předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat
parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno
dosažením všech předepsaných parametrů.
3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků
považuje za dílo provedené řádně.
4. Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která bude
obsahovat:
a) Stavební deník - dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu
provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace
b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden
popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem,
dodavatelem a TDI. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby
bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou
evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla.
c) případné protokoly o zkouškách
d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č.
100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.
IX.
Záruka na dílo
1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků vad díla je smluvními stranami ujednána na 60 měsíců od
provedení díla. (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního
nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní
bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě
prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či
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prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím
pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí
nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
2. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za
podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.
3. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do
záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
5. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky
e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro
určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno
zhotovitelem.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví
zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
 jméno zástupců smluvních stran
 číslo smlouvy o dílo
 datum uplatnění a číslo jednací reklamace
 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 datum zahájení a odstranění vady
 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
7. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
8. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění
platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z
odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet
ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
9. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude
uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s
odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
10. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění
závady a oznámení zhotoviteli
– vady mající přímý vliv na funkci díla – lhůta na odstranění vady 48 hodin
– vady bez přímého vlivu na funkci díla – lhůta na odstranění vady do 5 kalendářních dní,
nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy
k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.
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X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
s provedením díla ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení
s provedením díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení
s vyklizením staveniště ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý kalendářní den
prodlení. Lhůta pro vyklizení staveniště je smluvními stranami stanovena do 16. 11. 2018
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní
pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
4. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při
přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu a každý i započatý
kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za prodlení
s odstraněním vad za každý i započatý kalendářní den a vadu.
6. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
7. Objednatel je oprávněn pohledávky ze smluvních pokut a nebo úroků z prodlení vůči
zhotoviteli započíst na cenu díla vyúčtovanou dle této smlouvy.
8. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
XI.
Odstoupení od smlouvy
1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (porušení smlouvy podstatným způsobem).
2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (porušení smlouvy podstatným způsobem) především
pokud:
▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než
požadované
▪ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
▪ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
▪ byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení
povinností zhotovitele
▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího
souhlasu TDI a autorského dozoru
▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
▪ z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků
v souladu s čl. XII. 7 této smlouvy.
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3. U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované
kvality teprve poté, kdy na porušení smlouvy podstatným způsobem zhotovitele předem
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně,
v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky
odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
XII.
Závěrečné ustanovení
1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty
zakázky a harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě
vyhotovení.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z prostředků Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2018.
6. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2018.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepřiznání dotace poskytovatelem dotace nebude dílo
realizováno. Žádné se smluvních stran nevznikne tímto nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů s
výjimkou nákladů, na které dal Objednatel pokyn nebo souhlas.
8. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací
projektu minimálně do konce roku 2028.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnější audit. Vybraný dodavatel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Zhotovitel se dále
zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související
s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
11. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli
v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez
výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
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Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
V Domaželicích dne __. __. 2018

V …………………… dne __. __. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Hradílek
starosta obce
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