
Smlouva o dílo č. 2018/06
uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku, v platném znění (dále také jen „ObchZ“)
„Propagační materiály pro SSLCH“

1.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Střední škola logistiky a chemie 
zastoupená PaedDr. Daruše Mádrová

U Hradiska 157/29 
Olomouc 779 00 
IČ: 00845337 
DIČ: CZ00845337

Oprávněný zástupce:
Kontaktní osoba: Bc. Zdenka Adámková 
tel.: 585 556 117

Zhotovitel: Jan Nevrlý 
zastoupená: Jan Nevrlý

se sídlem Pavlovická 65/15, 779 00 Olomouc - Pavlovicky
kontaktní adresa pro uplatnění reklamace U podjezdu 10, 779 00 Olomouc
IČ: 71914951
DIČ: CZ8403135345

tel.: +420 725 327 897 
e-mail: atip@atip-reklama.cz

Oprávněný zástupce:
- ve věcech technických: Jan Nevrlý, tel. 725 327 897
- ve věcech obchodních a smluvních: Ryšánková Marcela, tel. 725 327 898
- ve věcech předání díla: Jan Nevrlý, tel. 725 327 897
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Smlouva o dílo č. 2018/06

2. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou a všeobecnými obchodními 
podmínkami, dle předané zadávací dokumentace, zejména dle projektové a grafické dokumentace a 
ostatními předanými podklady a v cenách dle cenové nabídky zhotovitele provést na vlastní nebezpečí, 
vlastní odpovědnost a osobně, ve sjednaném čase kompletní realizaci propagačních materiálů pro 
SSLCH v Olomouci (dále jen „dílo"), to vše v rozsahu, kvalitě, způsobem a v termínech daných touto 
smlouvou a jejími přílohami.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla smluvní 
cenu dle bodu 3 této smlouvy.

Součástí díla je zejména:
- Informační systémy pro usnadnění pohybu po budově
- propagační tiskoviny - ofset/digitální tisk
- propagační tiskoviny - velkoformátový tisk
- komponenty pro správnou funkci dodaných materiálů ( stojany, držáky ... )

Společně s dílem budou provedeny rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně 
zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem díla souvisejí a které jsou - dle odborného posouzení 
zhotovitele - nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla, i když nejsou označeny v zadávací 
dokumentaci. Předmět díla musí být funkční a splňovat všechny předpisy, které se na ně vztahují.
V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 
dokumentaci, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části.

Součástí díla je také:
- předání následujících dokumentů objednateli k odsouhlasení: 
o Envirometrie (dopad práce zhotovitele na životní prostředí)
o technologické postupy (technologické předpisy závazné pro prováděné práce) včetně grafického 

návrhu postupu prací s vyznačením jednotlivých pracovních záběrů, 
o doklady o proškolení pracovníků na BOZP.
o soupis rizik spojených s prováděním činností zhotovitele na stavbě, a to při předání staveniště
zhotoviteli.
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- dodávka potřebného spojovacího, kotevního a dalšího materiálu nutného k realizaci díla, zajištění 
potřebných montážních prostředků, zdvihacích zařízení, lešení, koordinační činnost, úklid převzatého 
staveniště, likvidace odpadu včetně jeho odvozu.
- dodávka veškerých dokladů o provedených zkouškách, atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech, 
provozního řádu pro zkušební provoz a pro trvalý provoz a ostatních
- dokladů nutných k předání stavby (certifikáty, atesty v souladu s požární zprávou, prohlášení o shodě, 
prohlášení oprávněné osoby a potvrzení o montáži oprávněnou osobou, zkoušky, atd.) a k provozování 
předmětu díla v českém jazyce, proškolení o údržbě.
- zajištění úklidu veřejných komunikací, včetně jejich čištění, pokud ke znečištění došlo v důsledku 
činnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje ke kontrole a zajištěním pracoviště před započetím, během provádění a po 
skončení prací.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky BOZP dle požadované legislativy. Dále zhotovitel zajistí 
ochranu veškerých konstrukcí před poškozením způsobeným jeho činností. Zhotovitel zajistí ochranu 
dokončených dílčích částí díla před jeho poškozením ostatními subdodavateli objednatele.
Nedostatky obsažené v zápisu musí být odstraněny dle stanovených termínů.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat a dokončit výše specifikované dílo bez vad a na vlastní náklady a na 
vlastní nebezpečí v souladu se zadávací dokumentací, tj. v souladu s následujícími dokumenty:
1. podmínky výběrového řízení
2. k předmětné stavbě vydané pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení, požární zprávy, 

podmínky a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, budoucích provozovatelů a správců IS a 
komunikací budovaných dle této smlouvy.

3. projektová dokumentace
4. upravená cenová nabídka zhotovitele.
5. ostatní přílohy této smlouvy, a to v pořadí, v jakém jsou uvedeny, případně v pořadí, v jakém byly 

tyto přílohy k této smlouvě připojeny.
6. zhotovitelem dodatečně vyhotovené a objednatelem odsouhlasené dokumenty (např. prováděcí 

dílenská aj. projektová dokumentace, technologické postupy, opatření BOZP apod.)

Zhotovitel i objednatel prohlašují, že byli s obsahem výše uvedených dokumentů (zadávací 
dokumentace) seznámeni, znají jejich obsah, bez námitek s nimi souhlasí a zavazují se dodržovat 
jejich jednotlivá ustanovení, specifikace, parametry apod.
V případě rozdílů mezi výše uvedenými dokumenty mají dokumenty uvedené dříve (výše), je-li to 
právně možné, přednost před dokumenty uvedenými níže (později). V případě rozdílů mezi 
jednotlivými ustanoveními jednoho dokumentu je Zhotovitel povinen řídit se tím ustanovením, které je 
ku většímu prospěchu Objednatele.
Případné záměny či odchylky od projektové dokumentace budou popsány včetně dopadu na ostatní 
zařízení či profese dotčené touto změnou, naceněny a provedeny až po písemném odsouhlasení
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objednatelem a případném projednání s příslušnými orgány státní správy. Změny nebo náhrady 
materiálů, které nebudou objednatelem písemně odsouhlaseny, jdou k tíži zhotovitele.
Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s požadavky (pokyny) objednatele, v návaznosti na stavební 
připravenost a v koordinaci s ostatními zhotoviteli.
Objednatel má právo rozšířit, snížit či změnit rozsah plnění zhotovitele, za tímto účelem má právo 
vydat písemný pokyn zhotoviteli, aby provedl práce potřebné k realizaci takové změny. Dohoda o 
změně ceny bude provedena následně. Zhotovitel do 5-ti pracovních dnů oznámí objednateli případné 
důsledky změny:
- dopad změny s ohledem na termín dokončení díla, případně dokončení uzlových bodů, vyjádřený 
číselně ve dnech.

Zhotovitel garantuje technické řešení, provedení konstrukcí, skladeb a detailů v souladu s 
platnými předpisy, zejména dle ČSN, hygienických norem a požárně bezpečnostního řešení. Pokud 
danou část profese ČSN neřeší, bude dílo provedeno v souladu s předpisy VOB/B, VOB/C, DIN, EN a 
VdS (za závazné se všechny normy považují i v doporučených částech). V případě kolize 
jednotlivých technických norem bude přihlédnuto k těm normám, které obsahují přísnější 
parametry. Zhotovitel zaručuje úspěšné předání stavby v souvislosti s realizací předmětu díla. 
Zhotovitel rovněž garantuje správnost technického řešení dodávaných zařízení ve vazbě na ostatní 
profese a stavební řešení objektu.

Zhotovitel dále prohlašuje, že obdržel od objednatele současně s jeho písemnou objednávkou 
dostatečné informace, výkresy, technické zprávy a ostatní nezbytně nutnou dokumentaci pro provedení 
díla, a to zejména dokumenty v digitální podobě uvedené v závěrečném Seznamu předané 
dokumentace. Zhotovitel se zavazuje obsah těchto dokumentů náležitě prostudovat a při provádění 
díla dodržovat data, požadavky a ostatní údaje v těchto dokumentech obsažené.

3. CENA DÍLA

Celková cena díla je sjednána ve výši 97.347,- Kč bez DPH.
Slovy: „devadesát sedm tisíc tři sta čtyřicet sedm korun českých bez daně z přidané hodnoty"

DPH bude stanovena v sazbě dle platných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.

Vzhledem k rozsahu díla může být celková cena díla fakturována jako několik samostatných položek. 
Celkový součet položek však musí odpovídat celkové výši smluvené částky.

Cena díla je stanovena včetně dopravy a instalace.

Výše uvedená celková cena díla je ve vztahu k předchozímu smluvnímu jednání cenou konečnou a 
vzhledem k odsouhlasenému rozsahu předmětu díla cenou pevnou, úplnou, maximální a nejvýše 
přípustnou.
Zhotovitel garantuje kompletnost díla v dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré náklady na jeho řádné 
provedení, i když tyto nejsou přímo uvedeny včetně rizik, které měl předpokládat. Zhotovitel ověřil a 
potvrzuje úplnost své nabídky; ověřil rozsah prací nutných k řádnému provedení díla v prvotřídní 
kvalitě. Pro stanovení ceny díla byla jako podklad použita předaná zadávací dokumentace a cenová 
nabídka zhotovitele..
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4. ČAS PLNĚNÍ:
Kompletní dokončení díla a předání objednateli: do 01.12.2018
Harmonogram výstavby díla předloží zhotovitel do 01.11.2018 k odsouhlasení objednateli.
Termín realizace může být objednatelem upraven v návaznosti na stavební připravenost. Zhotovitel 
před započetím těch částí díla, které vyžadují stavební připravenost, předá objednateli písemně 
požadavky na potřebnou připravenost vč. termínu jejich dokončení.

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA:
Místo: Střední škola logistiky a chemie 
U Hradiska 157/29, Olomouc

6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A OBCHODNÍ PODMÍNKY:
Kontaktní osoba na stavbě za objednatele:
Bc. Zdenka Adámková - tel.: 585 556 117

Bod 6.1.
Objednatel poskytne zhotoviteli na základě jeho zálohové faktury zálohu na cenu díla ve výši 0 % z 
ceny díla bez DPH, tj. ve výši 0,00- Kč bez DPH. Tato zálohová platba bude vyúčtována ve 
fakturaci zhotovitele."

Bod 6.2.
Splatnost jednotlivých daňových dokladů (faktur) je 14 dnů po doručení faktury na adresu objednatele 
uvedenou ve smlouvě.

Bod 6.3.
Záruční doba činí 24 měsíců na realizaci informačních systémů a statických komponent a 12 měsíců na 
dodávku tištěných materiálů. Záruční doba počíná běžet dnem předání jednotlivých položek zadavateli, 
ne však dříve, než jsou odstraněny veškeré vady a nedodělky díla.

Bod 6.4.
Nebude-li v reklamačním protokolu uvedeno jinak platí, že zhotovitel je povinen odstranit 
reklamovanou vadu do tří (3) dnů ode dne doručení reklamace (písemně, emailem). V případě vzniku 
vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie je zhotovitel povinen 
nastoupit k odstranění vady do 12 hodin od oznámení a odstranit takovou reklamovanou vadu na své 
vlastní náklady do 24 hodin od jejího uplatnění.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Strana 5 z 6



Smlouva o dílo č. 2018/06

Smluvní strany prohlašují, že byly se všemi přílohami a výše uvedenou předanou zadávací dokumentací 
před podpisem smlouvy řádně seznámeny a znají obsah těchto dokumentů.

Veškeré ústní či písemné dohody a jednostranné úkony učiněné smluvními stranami před podpisem této 
smlouvy, které se týkají stejného předmětu a které nejsou v této smlouvě zahrnuty či na ně není ve 
smlouvě odkázáno, se touto smlouvou nahrazují, případně zcela ruší.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Tato smlouva o dílo může být měněna či doplňována pouze písemně, formou dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

Podpisem smlouvy se smluvní strany zavazují ve smyslu § 273 a násl. obchodního zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že jejich 
projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců smluvních stran.

V Olomouci dne 01.11.2018 ' ftjiwnr

Objedn&grtědní škola logistiky Zhotovitel:
a chemie, _3_ 

Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie
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