
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník") 

1. Smluvní strany 

1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek 

se sídlem Krajířova 27, 380 01 Dačice 

bankovní spoj ení; 

(dále jen „Objednatel") 

a 

1.2 Severa Petr 

se sídlem Peč 30, 380 01 Dačice 

IČO: 49043005 

(dále jen „Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany" či jako „Strany" a každý 
samostatně jako „Smluvní strana" či jako „Strana" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a 
roku tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva") 

2. Předmět smlouvy a předmět Díla 

2.1 Předmětem Smlouvy je zhotovení Díla - posuvná brána o rozměrech šířka 10000 mm x 
výška 2100 mm, průjezdná šířka 7m, blíže specifikovaného v Objednávce ze dne 15.05.2017 
a v Cenové nabídce č. 031016-1 ze dne 03.10.2016, dále jen „Dílo". 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo podle podmínek 
této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat 
Objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od 
Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě. 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom rozsahu a účelu Díla a jeho budoucího využití a že má 
k dispozici pracovní síly, finanční zdroje, know-how a zkušenosti nezbytné pro řádné provedení 
Díla v rozsahu a za podmínek této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů. 



3. Povinnosti zhotovitele při provádění Díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v 
souladu s touto Smlouvou. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje převzít od Objednatele Místo plnění, kde bude probíhat realizace Díla v 
souladu s touto Smlouvou. Dále se zavazuje provést a řádně a včas dokončit Dílo a předat jej 
Objednateli v souladu s touto Smlouvou. 

4. Povinnosti Objednatele 

4.1 V termínu dle Harmonogramu výstavby je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Místo plnění a 
umožnit Zhotoviteli přístup k datu zahájení provádění Díla. 

4.2 Bez ohledu na ustanovení tohoto článku je Objednatel odpovědný za splnění veškerých svých 
závazků a povinností uvedených ve Smlouvě. 

5. Místo plnění 

5.1 Dílo bude prováděno a dokončeno na adrese: skládka Borek (dále jen „Místo plnění"). Před 
podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje, že Místo 
plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje provedení a dokončení Díla. 

6. Termín plnění 

6.1 Zhotovitel zahájí práce na Díle na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo Objednateli nejpozději dne 30. 6. 2017, s tím, že 
takové převzetí bude Objednatelem písemně potvrzeno (dále jen „Termín plnění"). 

7. Cena Díla 

7.1 Konečná celková cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání Díla bez 
jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednateli činí podle dohody Stran této Smlouvy částku 
137.440,- Kč (slovy: Stotřicetsedmtisícčtyřistačtyřicetkorun_českých) bez DPH (dále jen „Cena 
Díla"). Cena Díla bude navýšena o daň z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována ve výši 
dle platných právních předpisů (uplatní se pouze u plátců DPH) a kterou se objednatel zavazuje 
zaplatit. 

7.2 Cena Díla je cenou pevnou, konečnou, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu provádění 
Díla. Cenu Díla lze měnit pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného 
oběma smluvními stranami. 

7.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že Cena Díla se vztahuje na veškeré náklady Zhotovitele nutné 
pro řádné provedení Díla v určeném čase, včetně všech nákladů, poplatků, daní, záruk, pojištění, 
závazků, rizik, odstranění vad, jakož i zisk Zhotovitele. 

7.4 Cena díla bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě Zhotovitelem vystavené faktury, 
se splatností 14 dní, která bude doručena na adresu sídla Objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
takovou fakturu vystavit až po řádném protokolárním předání Díla dle této Smlouvy. 

7.5 Vyskytnou-li se na Díle vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Zhotovitel 



není oprávněn vyfakturovat Objednateli vícepráce dříve, než Smluvní strany uzavřou dodatek 
ktéto Smlouvě, na základě kterého dojde k navýšení Ceny Díla. Faktura musí kromě obecných 
náležitostí dle zákona ě. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat i odkaz na 
dodatek, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. Zhotovitel není oprávněn fakturovat 
Objednateli vícepráce, které nebyly Smluvními stranami odsouhlaseny ve formě dodatku k této 
Smlouvě. 

8. Vlastnictví a pojištění Díla 

8.1 Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla přejde na Objednatele okamžikem jeho 
protokolárního předání Objednateli Zhotovitelem. 

9. Odpovědnost za škodu 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě. 

9.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí 
dokončeného Díla. 

9.3 V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje 
bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě 
do 15 dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

9.4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po 
zjištění vady písemnou formou. 

10. Předání a převzetí Díla 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným a bezvadným provedením a předáním 
Objednateli v Místě plnění. 

10.2V den převzetí Díla budou Objednateli Zhotovitelem předány veškeré doklady potřebné 
k řádnému užívání Díla. 

11. Změny předmětu díla 

11.1 Jakékoliv změny v předmětu Díla oproti této Smlouvě musí být předem písemně odsouhlaseny 
oběma Smluvními stranami. 

11.20dsouhlasené změny v předmětu Díla představují změnu Smlouvy, jež může být učiněna pouze 
dodatky chronologicky číslovanými a datovanými a výslovně se odvolávajícími na tuto 
Smlouvu. 

12. Právní vztahy 

12.1 Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak ustanovení 
Občanského zákoníku. 



13. Odstoupení od smlouvy 

13.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty 

k nápravě,rovněž pokud: 
- bylo vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek Zhotovitele vyhlášen 

konkurs, povoleno oddlužení, reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku, nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

- pokud Zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému 
zhotoviteli, 

- jestliže Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla delším než 30 kalendářních dnů. 
13.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s placením faktury 

podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení Objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl mu lhůtu k nápravě. 

13.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

13.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran z této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani 
zajištění. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli hodnotu dosud provedených a 
nevyfakturovaných prací. 

13.6 Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly 
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1 Platnost a účinnost této Smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

14.2 Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, každá ze Smluvních stran obdrží jeden 
stejnopis. 

14.3 Strany si ujednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu třetí osobě. 

14.4Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou Smluvních stran o provedení předmětu Díla. 
Smlouva může být měněna a doplňována toliko po vzájemné dohodě Stran písemnými dodatky. 
Dodatek ke Smlouvě musí být chronologicky číslován a datován, výslovně se odvolávat na tuto 
Smlouvu a musí být podepsán osobami oprávněnými jednat za obě Smluvní strany. 

14.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků 
podléhá zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří 
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 



14.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto Smlouvu 
uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany 
prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost 
tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Dačicích, dne ^ C? . 4-o /\ ̂  

Za Objednatele: sDRU*-^i 

Podpis: 

Jméno: 

Funkce: / 

Za Zhotovitele: 


