
SD/00769/2016 

SMLOUVA O DÍLO 
(uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku) 

 
čl. I 

Smluvní strany 
 

Projektant: Ing. Jaroslav Stanovič 
IČ: 036 16 886, č.ú.: 2109354418 / 2700  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
se sídlem: Sokolovská 432/2, 391 02 Sezimovo Ústí 

na straně jedné (v dohodě dále jen jako Zhotovitel) 
a 
 
Město Tábor 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor 
IČ: 002 53 14, DIČ: CZ00253014, x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupené Ing. Karlem Hotovým, vedoucím odboru investic a strukturálních fondů 

na straně druhé (v dohodě dále jen jako Objednatel) 

uzavřely smlouvu o dílo 

 
Preambule 

 

Tato smlouva o dílo popisuje právní úpravu vztahu smluvních stran při zpracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení v podrobnostech pro zadání a provedení 
stavby, zajištění potřebných geodetických podkladů, zajištění plánu BOZP, vyřízení všech 
podkladů potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a zajištění všech 
potřebných podkladů pro akci objednatele s názvem „Plocha pro odstavení vozidel Nový 
hřbitov, Tábor“. 

 

I. 

Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést 
pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně 
dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu jeho cenu. 

2. Předmět díla, plnění veřejné zakázky, je specifikováno takto:  

 Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, zajištění 
potřebných geodetických podkladů, zajištění plánu BOZP, vyřízení všech podkladů 
potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení v podrobnostech pro 
zadání a provedení stavby a zajištění všech potřebných podkladů pro akci objednatele s 
názvem „Plocha pro odstavení vozidel Nový hřbitov, Tábor“ (dále jen „Projektová 
dokumentace“). Konkrétně se jedná o řešení plochy, kde dochází k odstavování vozidel na 
p.č. 5750/2, 5612/1 v k.ú. Tábor. Jedná se o zpevněnou a zatravněnou plochu před Novým 
hřbitovem v Táboře. 

4. Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v 4 originálech v tištěné podobě 
ve stupni pro územní rozhodnutí a v 6 originálech v tištěné podobě ve stupni pro stavební 
povolení/provedení stavby a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf. Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli v digitální podobě též soupis prací dodávek a služeb jak ve formátu pdf 
tak ve formátu xls, v tištěné podobě pak 1x soupis prací dodávek a služeb oceněný a 1x 
neoceněný. Plán BOZP bude dodán ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě. 

5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržovat obecně závazné kvalitativní požadavky 
dané platnou legislativou v oboru pozemních komunikací. 

6. Součástí plnění je účast na 1 veřejném projednání záměru s občany, pokud bude 
požadováno objednatelem. 



 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v následujících termínech: 

Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění potřebných podkladů: 

    do 90 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

 Úplná dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí 

    do 30 dnů od projednání konceptu s dotčenými orgány 

 Úplná dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o stavební povolení 

    do 30 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

2. Zhotovitel dokončí dílo v uvedeném termínu za předpokladu splnění povinností objednatele 
uvedených v této smlouvě. V opačném případě bude příslušně upraven termín díla o počet 
dnů, ve kterých nemohl zhotovitel na předmětném díle pracovat. 

3. Po dobu přerušení prací z důvodů na straně objednatele neběží lhůta pro zhotovení díla. 
Lhůta začíná opět běžet písemným pokynem objednatele k pokračování prací a 
odstraněním překážek na straně objednatele. 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena projektové dokumentace a inženýrské činnosti 
činí: 78 000,- Kč bez DPH 

 Zhotovitel není plátcem DPH. 
 Slovy: Sedmdesát osm tisíc korun českých 

2. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádnému vypracování a projednání 
projektové dokumentace a je cenou nejvýše přípustnou. 

3. Dohodnutou cenu je možné zvýšit pouze tehdy, jestliže objednatel písemně požádá 
zhotovitele o provedení většího množství prací, jiné než smluvené provedení díla či o jiné 
změny v předmětu díla. Pokud takto nebude postupováno, není zhotovitel povinen takové 
práce provést a v případě, že je provede, jedná o vlastní újmě a nemá právo na jejich 
úhradu. V případě provádění objednatelem odsouhlasených víceprací zhotovitelem bude 
zhotovitel tyto vícepráce účtovat hodinovou sazbou 330,- Kč/hod. 

4. Celková cena díla je členěna následujícím způsobem: 
  
 Dokumentace pro územní rozhodnutí      36 000 

Kč 
 50% částky je splatné po podání žádosti o územní rozhodnutí. 
 50 % částky je splatné po nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 Dokumentace pro stavební povolení včetně plánu BOZP    34 000 
Kč 

 50% částky je splatné po podání žádosti o stavební povolení. 
 50 % částky je splatné po nabytí právní moci stavebního povolení. 

 Výkon inženýrské činnosti        8 000 
Kč 

 Částka je splatná po nabytí právní moci stavebního povolení 

5. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat 



chybné náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit do data jejich splatnosti. V takovém 
případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel má povinnost veškeré části projektové dokumentace označit otiskem 
autorizačního razítka a podpisem. 

2 Objednatel je oprávněn, v případě, že zhotovitel takové plnění odmítne či jeho dosavadní 
plnění bude vykazovat vady, upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na 
základě projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, v souladu se svými 
potřebami či závazky plynoucími z dalších závazkových vztahů. Úpravy je objednatel 
oprávněn provést sám, popř. je zadat ke zhotovení třetí osobě. Takové úpravy projektové 
dokumentace je oprávněn objednatel činit bez souhlasu zhotovitele. 

 

V. 

Předávání a přejímání díla  

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to jest provedením 
bez vad. 

2. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
odůvodněná stanoviska a dohodnou náhradní termín předání, pokud to přichází v úvahu. 

 

VI. 

Záruka, odpovědnost za škodu 

 

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku na plnění dle této smlouvy v délce 
trvání zhotovení stavby, projektu, ke kterému je projektová dokumentace dle této smlouvy 
zhotovována a určena, nejméně však 60 měsíců. 

2. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení 
záruky vady díla, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit. 

3. Objednatel má vůči zhotovitelovi mimo jiné právo na náhradu nákladů k odstranění vad 
prostřednictvím třetí osoby.  

4. Bude-li jedna ze stran této smlouvy jakýmkoli způsobem poškozena z důvodů chybného 
úmyslného nebo nedbalostního jednání strany druhé nebo kohokoli, za koho bude tato 
strana ze zákona zodpovědná, bude poškozená strana druhou stranou odškodněna. Práva 
strany uplatňující nárok na náhradu škody budou nadřazena právům strany povinné, 
týkajícím se takového úmyslného nebo nedbalostního jednání, byť byla skutečným viníkem 
strana třetí. Odpovědnost za vzniklou škodu budou uplatňovat vůči sobě vždy pouze 
smluvní strany. Nároky vůči třetím stranám uplatní vždy smluvní strana povinná a nebude 
takový nárok převádět na stranu oprávněnou. 

5. Nároky na náhradu škody podle této smlouvy budou povinné straně předkládány stranou 
oprávněnou v písemné formě bez zbytečného prodlení po zjištění takové škody. Způsob 
uplatnění nároku na náhradu škody může být upraven dohodou v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy o řešení spory a o rozhodčím řízení. 

6. Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za škody způsobené vadným plněním předmětu 
díla po dobu deseti let od data kolaudace stavby. Zhotovitel je odpovědný za veškeré 
škody, které objednateli vzniknou z titulu vadného plnění zhotovitelem. Za takové škody 



smluvní strany považují i rozdíl mezi objednatelem plánované, na základě zhotovitelem 
zhotovované projektové dokumentace dle této smlouvy, investice do projektu a skutečné 
investice do projektu v případě, že tento rozdíl je způsoben chybou v projektové 
dokumentaci. 

 

VII. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1.  Smluvní strany mohou tento vztah založený touto smlouvou ukončit písemnou dohodou 
nebo jednostranným písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy 
v případě, že dojde k podstatnému porušení podmínek smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak. 

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která 
podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání díla, hromadný výskyt vad v 
počtu přesahujícím deset či opakovaný výskyt stejné vady po opravě, prodlení zhotovitele 
s odstraněním vady delším než 15ti pracovních dní, prodlení zhotovitele s dokončením díla 
po dobu delší než jeden měsíc a prodlení objednatele s finančním plněním přesahujícím 30 
dnů smluvený termín splatnosti faktur. 

3. Objednatel může tento vztah založený touto smlouvou ukončit jednostranným písemným 
odstoupením a to zejména v případě nesouhlasného stanoviska správce toku nebo 
z důvodu neúspěšnosti žádosti o dotaci. Takové odstoupení od smlouvy je účinné jeho 
doručením zhotoviteli.  

4. Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci 
doposud provedených prací a dodaného zboží a přijatých plateb, a to do deseti dnů od 
sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy.  

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní 
pokutu a na náhradu škody. 

 

VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla ve stanoveném termínu 
sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla. 

2. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla v souladu s touto smlouvou sjednávají 
smluvní strany pokutu ve výši 0,05% ze smluvené ceny díla. 

3. Za porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou se stanoví smluvní pokuta 
ve výši 500,--Kč za každé jedno porušení. 

4.4.4.4. Zpracovatel PD uhradí smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty víceprací, o něž se při realizaci 
cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové 
dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního 
řádu České republiky, přičemž jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze 
po vzájemné dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou. 



2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnou 
formou. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve dvou stejnopisech včetně všech jejích 
příloh s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po jednom 
vyhotovení. 

4. Tato smlouva byla přečtena a shledána správnou a odpovídající svobodné a skutečné vůli 
smluvních stran. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své 
funkce, místa a data připojení podpisů. 

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. 

 

 

 

 

V Táboře dne: 6.12.2016     V Táboře dne: 5.12.2016 

 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………….. 

Ing. Karel Hotový     Ing. Jaroslav Stanovič 

 


