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SMLOUVA O DÍLO č.219001 
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku 

týkající se opravy trafostanice - dodávky trafa vč. příslušenství, montáže a uvedení do provozu v trafostanici 
základní školy v Českém Těšíně, na ul. Havlíčkové 

 

Smluvní strany 
 
 

Objednatel: 
 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem 
vyučovacím Český Těšín, Havlíčkova 13, okres Karviná  
sídlem: Havlíčkova 13, Český Těšín 737 01 
IČ: 48805491 
DIČ: CZ48805491 
osoba oprávněna jednat ve věcech realiz., technických a smluvních:  
Mgr. Grycz Marek  
 
 

Zhotovitel: 
 

RH elektro s.r.o. 
sídlem: Žižkova 139,  Třinec  739 61 
IČ: 27802736 
DIČ: CZ27802736 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 30 117 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.  
Číslo účtu: 8583486001/5500 
Zastoup. ve věcech smluvních: p. Hrycek Robert  
Zastoup. ve věcech realiz. a technických: p. Boszczyk Samuel                                                                
p. Grzegorz Norbert  
                   

1 Předmět plnění 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo 
specifikované v ustanovení bodu 1.2. tohoto článku smlouvy a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a  zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou. 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo dle cenové nabídky jím vyhotovené ze 
dne 22.1.2019, která je přílohou a součástí této smlouvy (dále jen „cenová nabídka 
zhotovitele“), spočívající ve:  

- oprava trafostanice - dodávka trafa vč. příslušenství, montáže a uvedení do provozu 
v trafostanici základní školy v Českém Těšíně, na ul. Havlíčkové (dále „předmět díla“) v 
areálu objednatele na adrese Havlíčkova 13, Český Těšín 737 01, a to v rozsahu cenové 
nabídky, která je přílohou a součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci předmětu díla tzv. na klíč. Pokud během 
realizace předmětu díla vznikne potřeba nebo požadavek objednatele rozšířit přípojky VN, 
NN v areálu objednatele nebo jakékoli vícepráce, nutné pro úspěšné přepojení areálu 
objednatele na novou trafostanici, zhotovitel tyto práce a dodávky provede pro objednatele 
za předpokladu, že budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem. 

1.4 Zhotovitel bude jménem objednatele (na základě jím udělené plné moci) rovněž jednat 
s distributorem ČEZ Distribuce a.s. o optimálním řešení napojení stavby na síť distributora, 
zajistí odsouhlasení  projektové dokumentace a bude koordinovat veškeré práce na připojení 
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předmětu díla k síti. Objednatel se zavazuje respektovat a dodržovat stanoviska příslušných 
úřadů a jejich podmínky, které jsou závazné k úspěšnému provedení díla, přičemž 
objednatel i zhotovitel vynaloží potřebné úsilí k nalezení optimálního způsobu provedení 
díla.  

1.5 Zhotovitel se zavazuje, že pokud při připojení předmětu díla v areálu objednatele na adrese 
Havlíčkova 13, Český Těšín 737 01, do sítě distributora u společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
v souladu s ustanovením bodu 1.2 této smlouvy, nastanou jakékoliv technické překážky na 
předmětu díla, bránící bezproblémovému chodu nebo odběru el. energie ze sítě distributora, 
budou tyto překážky na díle zhotovitelem neprodleně po nahlášení objednatelem 
odstraněny. Pokud tyto technické překážky vzniknou na straně distributora a jeho sítě, pak 
zhotovitel bude jménem objednatele tyto vady sítě reklamovat u distributora a jednat 
s distributorem o zjednání nápravy. Zhotovitel nezodpovídá za shora uvedené technické 
překážky jím nezaviněné.  

2 Termín a místo plnění, harmonogram prací 

2.1 Termín zahájení provádění díla včetně projektové přípravy: dnem podpisu této smlouvy 

Dokončení díla:   do 15.02.2019, přípojení k síti ČEZ:  do 15.02.2019  
Místo provedení díla: areál objednatele na adrese Havlíčkova 13, Český Těšín 737 01.   

2.2 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud příslušné úřady státní správy nebo provozovatel 
distribuční sítě budou vyžadovat k řízení, schválení nebo posouzení dokumentů a žádostí 
lhůtu přesahující termín zahájení provádění díla, pak se dohodnuté termíny o tuto potřebnou 
lhůtu prodlužují. Pokud v důsledku stanovených lhůt nebo jiných skutečností a překážek 
vzniklých na straně příslušných úřadů nebo třetích osob, nebude možno dokončit dílo do 
pěti měsíců od uzavření této smlouvy, zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel i objednatel se však zavazuje, že vynaloží potřebné úsilí k dokončení díla 
v dohodnutém termínu dle ustanovení bodu 2.1 této smlouvy. Zhotovitel nezodpovídá za 
splnění dohodnutým termínů v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele 
nebo v důsledku jednání třetích osob nebo okolností, které nezavinil.  

3 Cena díla 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele a činí 
celkem: 282 812,- Kč (bez daně z přidané hodnoty - DPH).  

3.2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli DPH z ceny díla v zákonné výši uvedené 
v daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem nebo je povinen ji zaplatit přímo správci daně 
v rámci tzv. přenesené daňové povinnosti. 

3.3 Dohodnutou cenu díla lze měnit jen na základě písemného dodatku k této smlouvě o dílo, 
zejména v případě rozšíření (vícepráce) nebo zúžení (méněpráce) rozsahu díla. Zjistí-li 
zhotovitel při provádění díla překážky znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla včetně ceny díla; 
do dosažení dohody o této změně může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 14 dnů, může kterákoliv strana od 
smlouvy odstoupit, avšak objednatel je povinen zaplatit cenu za část díla provedenou do 
doby zjištění překážky a náklady spojené s vyklizením místa provádění díla, nedohodnou-li 
smluvní strany jinak. 

3.4 Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit jen v případech 
stanovených v této smlouvě nebo v zákoně.  
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4 Platební podmínky 

4.1  Při podpisu smlouvy o dílo převzal objednatel od zhotovitele zálohovou fakturu na částku ve 
výši 0,- Kč z celkové ceny díla, kterou je povinen objednatel uhradit v termínu splatnosti 7 
dnů ode dne vystavení faktury. Nebude-li zálohová faktura uhrazena v termínu splatnosti, je 
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit, čímž smlouva zanikne a objednatel je 
povinen zaplatit zhotoviteli cenu za dosud provedenou část díla a náklady vzniklé 
zhotoviteli v souvislosti se zánikem této smlouvy. Zhotovitel je rovněž oprávněn (po 
odstoupení od smlouvy dle předchozí věty) demontovat a odvést na náklady objednatele 
části předmětu díla a zařízení, které lze oddělit od budovy a ostatních nemovitých věcí ve 
vlastnictví zhotovitele; v případě pochybností se objednatel zavazuje převést na zhotovitele 
vlastnické právo k částem předmětu díla a částem zařízení, které dodal zhotovitel, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.   

4.2    Po dokončení díla a jeho předání objednateli je zhotovitel oprávněn vyúčtovat celou cenu 
díla v konečné vyúčtovací faktuře, ze které budou odečteny již zaplacené zálohy. Konečná 
vyúčtovací faktura bude vystavena v souladu s obsahem předávacího protokolu (čl. 5 
smlouvy), cenové nabídky a seznamu provedených prací odsouhlasených objednatelem, 
resp. osobou ho zastupující (seznam provedených prací je přílohou předávacího protokolu).   
Objem provedených prací je oprávněna potvrdit odpovědná osoba objednatele. Objednatel 
se zavazuje bezodkladně po předání díla uhradit zbývající část ceny díla dle konečné 
vyúčtovací faktury, nejpozději však do 14 dnů od jejího vystavení.  

4.3 Každá faktura bude obsahovat: 

• označení faktury a její číslo 

• název a sídlo objednatele a zhotovitele 

• identifikační čísla a daňová identifikační čísla 

• předmět plnění 

• číslo smlouvy a den jejího uzavření 

• označení banky a číslo účtu, na který má být placeno 

• potřebné cenové údaje 

• další náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

4.4 Objednatel je povinen dodržet splatnost faktur 14 dní od jejích vystavení. Termínem 
zaplacení se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  

4.5 V případě prodlení objednatele se splněním peněžitého nebo jiného závazku podle této 
smlouvy není zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení a provedení díla. 
V případě prodlení objednatele má zhotovitel rovněž právo pozastavit provádění díla do doby 
splnění povinnosti ze strany objednatele a termín dokončení díla a ostatní termíny stanovené 
pro zhotovitele se prodlužují o dobu, po kterou je objednatel v prodlení.  

5 Dokončení a předání díla  

5.1 Zhotovitel oznámí objednateli alespoň jeden pracovní den předem, že dílo je dokončeno 
(předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu není nutnou podmínkou dokončení díla, 
neboť bude provedeno na žádost objednatele při předání díla) a připraveno k převzetí. O 
předání díla bude sepsán písemný (předávací) protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Součástí předávacího protokolu budou všechny potřebné dokumenty (revizní 
zprávy, atesty apod.), včetně kolaudačního rozhodnutí (je-li vyžadováno právními předpisy), 
dokladu o připojení předmětu díla k síti distributora elektrické energie, uzavřené smlouvy o 
odběru (dodávkách) el. energie mezi objednatelem a distributorem el. energie, a seznam 
prací odsouhlasených objednatelem. Objednatel je oprávněn požadovat při předání díla 
předvedení funkčnosti díla. Nedostaví-li se objednatel k předání díla, ačkoliv byl o tom 
předem vyrozuměn zhotovitelem, nebo odmítne-li převzít dílo v rozporu s touto smlouvou, 
resp. odmítne podepsat (v rozporu s touto smlouvou) předávací protokol nebo seznam 
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provedených prací, platí, že dílo bylo řádně provedeno s účinky jeho řádného předání 
objednateli. Zhotovitel nezodpovídá za nevydání kolaudačního rozhodnutí k užívání 
předmětu díla, nepřipojení předmětu díla k síti distributora elektrické energie nebo 
neuzavření smlouvy o odběru (dodávkách) el. energie mezi objednatelem a distributorem el. 
energie či  nezajištění jiných podmínek potřebných k řádnému užívání předmětu díla, pokud 
nebyly zajištěny  v důsledku neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele nebo v důsledku 
jednání třetích osob nebo okolnosti, které zhotovitel nezavinil.  

5.2 Pro kontrolu díla platí ustanovení § 2626 občanského zákoníku. Případné vady díla nebo 
nedodělky budou uvedeny v předávacím protokole, přičemž bude dohodnuta přiměřená 
doba pro jejich odstranění.  

5.3 Pokud zjištěné závady a nedodělky podstatným způsobem nemění nebo nezhoršují celkový 
vzhled a funkci díla ani nebrání provozu, nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. 
Termín k odstranění vad a nedodělků bude určen v předávacím protokolu.  

5.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. 

5.5 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti ujednaným podmínkám této smlouvy. 

6 Záruční doba, sankce a odstoupení od smlouvy 

6.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je v záruční době způsobilý k použití pro 
obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

6.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při jeho předání.   

6.3 Zhotovitel odstraní vady do sedmi pracovních dnů od písemného oznámení vad 
objednatelem.  

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

6.5 Objednatel se zavazuje, že případné vady díla oznámí bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele (osobně či poštou). 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba u jednotlivých částí díla bude následující:                                                                                                                                                                      

- na prováděné práce záruční doba v délce 5 let 
- na jednotlivé části dodaného zařízení se poskytne záruční doba v délce stanovené výrobcem 

nebo dodavatelem, nejméně však v délce 24 měsíců; objednatel je oprávněn požadovat 
předání záručních podmínek výrobce (dodavatele) 

6.7 Záruční doba počíná běžet předáním díla.  

6.8 Za prodlení se splněním povinnosti dokončit dílo řádně a včas je zhotovitel povinen           
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

6.9 Objednatel je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení se 
zaplacením ceny díla nebo její části vyúčtované fakturou vystavenou zhotovitelem 
v souladu s touto smlouvou. V případě prodlení se zaplacením ceny díla delším než 14 
pracovních dnů, zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky stanovenými 
v této smlouvě (ustanovení bodu 6.12 této smlouvy) 

6.10 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč  za každý den prodlení se 
splněním povinnosti dle ustanovení bodu 6.3 této smlouvy upravujícího povinnost odstranit 
vady díla.  
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6.11 Pokud objednatel neposkytne součinnost potřebnou k provedení díla a zejména v případě, 
že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla, objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
vzniklé mu náklady a náhradu škody.  

6.12 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů stanovených touto smlouvou nebo zákonem, je 
zhotovitel oprávněn demontovat a odvést výrobky, části předmětu díla a zařízení z místa 
provádění díla a objednatel je povinen zaplatit veškeré náklady s tím spojené, včetně 
případné náhrady škody; v případě pochybností se objednatel zavazuje převést na 
zhotovitele vlastnické právo k výrobkům, částem předmětu díla a zařízení demontovaným 
zhotovitelem po odstoupení od smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

7 Vlastnické právo, nebezpečí škody 

7.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škody, které mu vznikly na nemovitých i movitých 
věcech příslušejících k prováděnému dílu, jakož i na majetku třetích osob, pokud tyto škody 
vznikly zaviněním zhotovitele v průběhu provádění díla nebo jako důsledek tohoto 
provádění či v souvislosti s tím zaviněných událostí. Pro tento případ je zhotovitel povinen 
být řádně pojištěn.  

7.2 Objednatel nabude vlastnického právo k předmětu díla teprve v okamžiku zaplacení celé 
ceny díla.  

7.3 Předáním díla přechází na nabyvatele nebezpečí škody na předmětu díla.  

8 Podmínky provedení díla 

8.1. Povinnosti a práva objednatele:  

• objednatel umožní zhotoviteli provedení díla a přístup do prostorů souvisejících 
s prováděním díla,  

• objednatel je povinen dodržovat povinnosti stanovené příslušnými úřady a respektovat jejich 
stanoviska, zejména povinnosti stanovené stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či 
stanoviskem příslušného stavebního úřadu, 

• objednatel při zjištění závad má možnost provést zápis do stavebního deníku; nevyjádří-li se 
zápisem ve stavebním deníku ke stanovisku zhotovitele uvedeným ve stavebním deníku do 
dvou pracovních dnů, platí, že s tímto stanoviskem souhlasí, 

• objednatel udělí zhotoviteli písemnou plnou moc k právnímu jednání s úřady státní správy a 
ostatními osobami v rozsahu potřebném k dokončení a předání díla.  

• objednatel zajistí stavební povolení, potřebné k řádnému provozu předmětu díla dle 
podmínek stanovených v této smlouvě, 

   8.2   Povinnosti zhotovitele: 

• zhotovitel zajistí a revizi, MPP a další podklady (např. revizní zprávy, atesty atd.) potřebné 
k řádnému provozu předmětu díla dle podmínek stanovených v této smlouvě; zhotovitel 
nezodpovídá za nezajištění podmínek potřebných k provozu předmětu díla v důsledku 
skutečností (překážek), které nezavinil, 

• zhotovitel zajistí a předá projektovou dokumentaci odsouhlasenou na ČEZ Distribuci a.s., 

• zhotovitel provede dílo na svoje náklady a vlastní nebezpečí, 

• zhotovitel zabezpečí, aby při realizaci nebyla poškozena jakákoli část budovy, 

• zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, 

• zhotovitel zodpovídá za řádné vyklizení místa provádění díla do 7 dnů od předání díla,  

• zhotovitel provádí zápisy do stavebního deníku, který je uložen na staveništi, 

• zhotovitel dodržuje všechny závazné právní předpisy, obecně závazné technické normy a 
stanoviska správních úřadů.  
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• zhotovitel zajistí geodetické zaměření předmětu díla (stavby). 

9 Ostatní ujednání 

9.1 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní (neposkytnou) třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění 
podmínek této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.  

9.3 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu ustanovení bodu 1.2. 
této smlouvy. 

10 Závěrečná ustanovení 

10.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel 
jedno vyhotovení. 

10.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

10.3 Obsah smlouvy o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami. 

10.4 Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem bezvýhradně 
souhlasí. Smluvní strany této smlouvy dále prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto 
smlouvu jsou oprávněné uzavřít a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, 
že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

 
 
 

        Ve Třinci dne      

 
 
 

         Ve Třinci dne  
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Mgr. Grycz Marek 
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Hrycek Robert 
................................................. 

zhotovitel 

 


