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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

Objednatel:  Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Čsl. armády 1530/29, Most, PSČ 434 01 

Zastoupen:  Mgr. Karlem Vackem, ředitelem 

IČ: 498 72 559 

(dále také „Objednatel“ na straně jedné) 

 

a 

 

Zhotovitel:  REIMONT - ELEKTRO s.r.o. 

Se sídlem:  Dělnická 26, PSČ 434 01 Most - Velebudice 

Zastoupená: Miroslavem Micalem, jednatelem společnosti 

IČ: 472 83 025 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22640 

(dále také „Zhotovitel“ na straně druhé) 

 

společně dále také jako „Smluvní strany“ 

 

  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

tuto Smlouvu o dílo (dále také „Smlouvu“): 

 

I. Úvodní prohlášení Smluvních stran 

1.1. Zástuci Smluvních stran výslovně prohlašují, že mají plné oprávnění tuto Smlouvu jménem 

společnosti/organizace, kterou zastupují, uzavřít. Zejména prohlašují, že jejich zástupčí oprávnění není jakkoliv 

omezeno, že jsou jako fyzické osoby plně svéprávné a způsobilé uzavřít smlouvu tohoto rozsahu a znění. 

1.2. Objednatel prohlašuje, že má ve vztahu k Zhotoviteli zajištěno financování díla do výše dohodnuté Smluvní 

ceny a disponuje dostatečnými finančními prostředky na to, aby dostál všem svým povinnostem vyplývajících 

pro něj z této Smlouvy. 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezepečí pro Objednatele níže uvedené Dílo 

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu podle čl. III, odst. 1. 

2.2. Předmětem Smlouvy je provedení díla „Klimatizace maturitních tříd č. 220, č. 221 B1“ (dále také „Dílo“) 

včetně dodávek materiálu a zařízení, v rozsahu dle nabídkového rozpočtu (dále také „Nabídkový rozpočet“), 

který byl předložen Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu VZ1961/2019 ze dne 15. 2. 2019. 

Tento Nabídkový rozpočet je přílohou č. 1 této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit Dílo v obvyklé kvalitě a rozsahu podle Nabídkového rozpočtu. 

2.4. Veškeré práce budou Zhotovitelem prováděny řádně, v souladu s dotčenými platnými právními předpisy, 

technickými a technologickými normami a postupy. Při realizaci Díla budou použity kvalitní a bezvadné 

nezávadné materiály, které odpovídají technickým normám. 

2.5. Místem plnění je objekt Podkrušnohorské gymnázium Most – „horní budova“ (Čsl. armády 1530/29). 

 

III. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Smluvená cena díla v rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, činí celkem: 198.178,71,- Kč bez DPH, slovy: 

stodevadesátosmtisícstosedmdesátosmkorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů. Cena je uvedena bez DPH. Ke 

Smluvní ceně připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, tj. částka 41.617,53,- Kč. Celková cena za Dílo 

včetně 21% DPH činí: 239.796,24 Kč (dále také „Smluvní cena“). 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat Smluvní cenu po dokončení a předání díla. 

Podkladem pro fakturaci bude Objednatelem potvrzený předávací protokol. 

3.3. Lhůta splatnosti je stanovena na 21 dnů od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem. 
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IV. Doba plnění a předání díla 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla převzetím staveniště na základě výzvy Objednatele po podpisu 

této Smlouvy a zavazuje se Dílo zhotovit, ukončit a protokolárně předat Objednateli bez zjevných vad a 

nedodělků bránících užívání nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací. 

4.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele s poskytnutím 

součinnosti dle odst 5.1 této Smlouvy. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu. 

 

V. Práva a povinnosti Smluvních stran 

5.1. Objednatel bude po celou dobu realizace Díla poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost. 

5.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. 

5.3. Objednatel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla 

a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady. Vadou Díla není odchylka od nabídky Zhotovitele, která 

nemění přijaté řešení, funkci, parametry a požadovanou kvalitu. 

5.4. Sjednaná doba odpovědnosti za vady Díla činí 60 měsíců na práce a 24 měsíců na dodávky materiálu, výrobků 

a technologií (dále také „Záruční lhůta“). Záruční lhůta začíná běžet následujícím dnem po protokolárním 

převzetí celého Díla Objednatelem. Pro odpovědnost za vady a jakost použitého materiálu platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku s tím, že v daném případě bude dílo provedeno v jakosti standardní a bude 

splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem. 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
6.1. Tato Smlouva a okolnosti v ní neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením        

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.  

6.3. 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@reimont.cz  

6.4. Jakékoliv změny a dodatky této Smlouvy lze provádět výhradně písemnou formou schválenou oběma 

Smluvními stranami. 

6.5. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v 

důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a 

předmětný rozpor by působil neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost Smlouvy jako takové, bude Smlouva 

posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti 

řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového 

ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

6.6. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je jim znám, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, 

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu 

Smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem. 

 

 

V Mostě dne 24. dubna 2019 V Mostě dne 24. dubna 2019 

 

Za Zhotovitele Za Objednatele 

REIMONT-ELEKTRO s.r.o. Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. 

 

 

 

 

 

 ........................................................  ........................................................ 

 Miroslav Mical  Mgr. Karel Vacek 

 jednatel společnosti  ředitel 


