
 

SMLOUVA O DÍLO 
SoD 09/18/PGM 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění  

Smluvní strany 

 

Objednatel: Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 

Zastoupený:  Mgr. Karlem Vackem, ředitelem školy 

IČO: 49872559 

Bankovní spojení:  

Zmocněný zástupce  

a) ve věcech smluvních:     Mgr. Karel Vacek, ředitel školy   

b) ve věcech technických:  

 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:                                     KECIP, s.r.o.  

se sídlem:  V Zátiší 789, 431 51 Klášterec nad Ohří  

zastoupený/jednající:   Oldřich Picek, jednatel  

zapsaný v obchodním rejstříku:   oddíl C, vložka 17578, pod KS v Ústí nad Labem  

IČ:  25426842  

DIČ:  CZ25426842  

Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov   

číslo účtu:  35-1913970217/0100  

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:     

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 

na následujícím textu Smlouvy o dílo. 

 

Preambule 
Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem za účelem „Dokončení vybavení odborných 

učeben a laboratoří v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání (IROP), dle cenové nabídky 

zhotovitele v rámci výběrového řízení k VZMR VZ - 1113/2018. 

Všechny podmínky uvedené v cenové nabídce (dokumentace včetně všech příloh) této 

zakázky jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí realizovat dodávku díla podle 

specifikace popsané v nabídce. 

 

Dílo zahrnuje: 



 

1. Vybavení laboratoře fyziky- Most Majakovského – 6ks skříň vysoká dělená 

prosklená(horní část dvířka prosklená v rámečku, dolní část plná (3 ks) nebo šuplíky (3 

ks), 800x500x1900 (šxhxv)), 6ks nástavec na skříň(dvířka plná, police, rozměry 

800x500x400 (šxhxv)), 1ks modul s dřezem(keramický hluboký dřez s dolní i horní 

skříňkou s dvířky ze stejné nábytkové řady jako skříně, rozměry skříňky s dřezem 

800x500x800 (šxhxv) , dřez 400x500x300 mm, horní skříňka 800x500x400), 8ks stůl 

žákovský s přípojným modulem(Pevná kovová konstrukce, pracovní deska z odolného 

materiálu, přívod el. proudu – zakryto, 1 700 x 600 x 760 mm),16ks žákovská 

židle(výškově stavitelná, kovová konstrukce z odlehčeného plochooválného profilu, 

nohy židle jsou ukončeny plastovými koncovkami, sedák a opěrka jsou vyrobené ze 7-

vrstvé celobukové tvarované překližky, povrchově upravené polyuretanovými laky) 1ks 

učitelské pracoviště sestava (Demonstrační stůl 2 320x720x900 skříňka jednodveřová, 

speciální skříňka s uzamykatelnou zásuvkou vč. zabudovaného elektromodulu skříňka 

se 4 šuplíky na pojezdech), 1ks laboratorní zdroj 0-30 V SS,T, 1ks keramická 

tabule(200x100). Součástí dodávky bude elektroinstalace pro žákovské stoly a učitelskou 

katedru včetně možnosti vypínání a revize. Bude zhotovena vodoinstalace pro modul 

s keramickým dřezem včetně odpadu. Doprava a montáž nábytku. Veškerý nábytek 

dekor buk. Rozměry a specifikaci konzultovat s   

      2. Dodávka a montáž 3 ks odvětrávacích nástavců AD 12 včetně zapojení elektro a uzemnění 

nových speciálních skříní Dodávka a montáž odvětrávacího potrubí (3x) cca 15 m včetně řešení 

prostupů z budovy a zpětných klapek budova školy Most, Čsl. armády a Bílina Břežánská. 

Stěhování speciálních skříní na místo v budovách školy, demontáž a  zpětná montáž 3 obložek 

dveří (Čsl. armády 1530). 

      3. Úprava podlahy ve skladu chemie Most Čsl. armády – pokládka nového třívrstvého 

lina(6x4m), zpevnění podlahové konstrukce(demontáž stávající podlahové konstrukce odvoz a 

likvidace materiálu, montáž nové podlahové konstrukce, stěrkování, položení podlahových 

desek min. 22mm, vláknitá stěrka kročejová izolace, přechodové hrany 
 

a) Veškerá předepsaná prohlášení o shodě výrobků s certifikátem typů. 

b) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 

životního prostředí 

1.2. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované v této smlouvě, které jsou 

však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v tomto článku zaplatit zhotoviteli 

cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy a to za podmínek uvedených v této smlouvě. 

1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 

zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností 

z tohoto vyplývajících. 

1.5.  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. 

(o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 



 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 
2.1. Zhotovitel začne práce na provádění díla specifikovaného v článku I bez zbytečných 

odkladů po podpisu smlouvy, a to v termínu od 3. 12. 2018. Zhotovitel předá dílo objednateli 

nejpozději do 20. 12. 2018. 

2.2. V případě, že zhotovitel nesplní závazek uvedený v bodě 2.1. této smlouvy, uhradí 

objednateli veškerou škodu způsobenou tímto postupem. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran v celkové výši 325.819,84 Kč bez DPH  v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 

cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 68.422,16 Kč. 

Cena za dílo včetně DPH činí 394.242,- Kč (slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc dvě stě čtyřicet dva Kč). 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy. bez předchozího 

uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení 

těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy o 

dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě 2 

faktur, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.  

1. faktura – instalace skříní v laboratořích chemie včetně odvětrávání  

2. faktura – vybavení odborných učeben a laboratoří 

4.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné faktury na základě soupisu provedených prací a 

zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem po dokončení všech prací bez vad a 

nedodělků vzešlých z přejímacího řízení. 

4.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli za 

předpokladu, že budou vystaveny v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v 

souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel 

oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

4.4. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.5. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 



 

 

Článek V. 

Oprávnění zástupci objednatele 

 
5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce    Mgr. Karel Vacek,                    

ředitel školy  , tel.  

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 

technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 

oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat pouze obsah 

návrhu dodatků ke smlouvě o dílo. 

 

Článek VI. 

Oprávnění zástupci zhotovitele 
6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních: Oldřich Picek, tel.:, e-mail: a ve 

věcech technických:  

 

Článek VII. 

Provádění díla a nebezpečí škody na díle 
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Za škody 

způsobené při výkonu činnosti zhotovitele odpovídá zhotovitel. 

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s čl. I 

obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici zadávací dokumentaci dle článku I. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 

Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k 

provedení části díla jinou osobu. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele 

nebo při provádění části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl 

sám. 

7.5. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 

vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy ve smyslu § 345, odst. 2 obchodního 

zákoníku, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

7.6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 

povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do 

dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li 

se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit. 

7.7. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započetím provádění díla 

překážky uvedené v bodě 7.8., nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody, zhotovitel má 

nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit  při 

vynaložení odborné péče. 



 

7.8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě 

písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje 

vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až 

okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem 

 

 

 

Článek VIII. 

Splnění a předání díla 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 

Článku I a v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 

technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli. 

8.2. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.3. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních 

stran (dále jen „protokol“). 

8.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 

souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatel rozhodne 

nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech 

písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1.,  jsou smluvní strany 

povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným 

termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s 

termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

8.5. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 

Článek IX. 

Záruka za jakost díla 
9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 24 měsíců a počíná běžet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná 

záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy 

(např. vyplývající z článku I, VII, VIII) a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke 

stanovenému účelu. 

9.3. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla 

do 10 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. 

9.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatele neodstraní zhotovitel reklamované 

vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., je objednatel oprávněn nechat 

odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem a zhotovitel je povinen 

uhradit objednateli náklady s tím spojené. 



 

9.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený 

dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 

spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého 

díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 

dokončení ve stejném rozsahu. 

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy. 

10.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 

odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

10.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 

strany obdrží. 

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, 

řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle 

této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

10.6. Objednatel je dále oprávněn odložit termín provádění prací, provádět změny postupu 

prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování, práce vůbec 

nezahájit, či případně při nedostatku finančních prostředků změnit rozsah zakázky či práce 

přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. Touto skutečností se plnění ze smlouvy 

považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak 

má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud 

provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 

10.7. Tato smlouva pak zaniká v souladu s ust. § 349 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník, v platném znění, okamžikem, kdy je oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy 

z důvodu nemožnosti plnění na základě neposkytnutých finančních prostředků doručeno druhé 

smluvní straně. 

 

Článek XI. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše je 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

den prodlení se zhotovením díla. Řádný termín předání je stanoven v článku II. 



 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle bodu 9.3., 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní 

prodlení a částky 1.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý nedodělek či vadu. 

11.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. a 11.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda 

a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a 

bez ohledu na její výši. 

11.4. Jestliže objednatel neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení s její úhradou, je 

povinen objednatel hradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. 

 

Článek XII. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

12.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, 

požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 

a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše  přípustnou hladinu hluku . 

12.3. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, pohybem 

nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

12.4. Zhotovitel vybaví sebe a další osoby, které s ním budou dílo provádět, osobními 

ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým budou vystaveni při prováděné 

činnosti. 

12.5. Zhotovitel, pokud zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob 

nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky 

takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci, upozornit ihned určeného pracovníka 

objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 

ohroženy. O přerušení prací musí být proveden zápis. 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
13.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 

smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile 

držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do 

vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí 

analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

13.3. V případě změny údajů uvedených v identifikaci objednatele a zhotovitele této smlouvy 

je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to 

průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo 

porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila tuto 

nahradit. 

13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 



 

13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. 

13.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním 

zákoníkem. 

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden. Smlouva  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru 

smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této 

smlouvy byla zaslána druhé smluvní straně na e-mail: info@kecip.cz  

13.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Mostě dne 3. 12. 2018              V Mostě dne 3. 12. 2018 

 

 

 

 

Zhotovitel:      Objednatel: 

KECIP, s.r.o..  Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. 

 

 

 

 

…………………………..    ………………………………….. 

Oldřich Picek, jednatel    Mgr. Karel Vacek, ředitel školy 


