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SMLOUVA O DÍLO 
 uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. Smluvní strany 

Objednatel : ST SERVIS s.r.o.  
sídlo: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
zastoupený:    Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou 
IČO:    63322528 
DIČ :    CZ63322528 
Zapsaná:                                               v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě C 13456 
Bankovní spojení:  43-6546970217/0100 
    
   
Zhotovitel:                              ProMinent  Dosiertechnik CS, spol. s r.o.   
sídlo:                Fügnerova 567, 336 01 Blovice 
zastoupený:               Ing. David Šídlo, jednatel společnosti 
IČO:                471 53 873 
DIČ:                                                     CZ 47153873                
Bankovní spojení :  1803921356466 
Zapsán                                                Obchodní rejstřík KS v Plzni,oddíl C,vložka 31007 

 
II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy provést pro objednatele dílo, 
a to dodávka, montáž a zprovoznění bazénových dávkovacích automatik pro řízení dávkování bazénové 
chemie pro zajištění požadavků vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na 
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších 
předpisů v rozsahu stanoveném v této smlouvě a položkovém rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této 
smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě.  

2. Rozsah díla je stanoven takto: 

- bazénové dávkovací automatiky budou dodány, zprovozněny a namontovány dle technických 
podmínek a všech definovaných činností pro následující bazény: 

 

 Objem bazénu v m3 Objem akumulace v m3 

Plavecký 563  55 

Rekreační 390 45 

Dětský  13,5 15 

Slaná vířivka 3,1 5 

Vířivka v rekreačním bazénu 9 9 

Vířivka ve wellness 6 9 

 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí, včetně pořízení protokolů 
- demontáž starých automatik a jejich likvidace 
- odvoz a likvidace všech odpadů a dalších materiálů v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- zaškolení obsluhy 
- technická dokumentace, dokumentace provozu   
- zprovoznění, nastavení vstupních parametrů 
- připojení na stávající MaR 
- provedení řádného zkušebního provoz za běžného provozu bazénu  
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3. Technické podmínky: 

- dílo musí respektovat požadavky souvisejících platných ČSN a především vyhlášky č. 238/2011 Sb., o 
stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích 
venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů 

- dávkovaná chemie do bazénů: plynný chlor, pH korekce ( H2SO4 nebo hydroxid sodný) 
- požadavky na měřené a regulované hodnoty - volný chlor, celkový chlor, pH, Redox, teplota vzorkové 

vody  
- hodnoty, které musejí být zobrazeny na displeji regulátoru - volný chlor, celkový chlor, pH, Redox, 

vázaný chlor  
- hodnoty, které musejí být přenášeny a zobrazeny v systému MaR(na centrálním pultu) - volný chlor, 

celkový chlor, pH-, Redox, vázaný chlor 
- voda v bazénech sladkovodní(nesolená), technologie slaného bazénu je bez systému elektrolýzy 
- teplota vody v bazénech do 35 oC 
- požadavek na způsob měření, regulace, dávkování 

- předmětem díla nejsou dávkovací čerpadla chemie ani systém dávkování plynného chloru 
- stávající dávkovací čerpadla pH a systém plynné chlorace bude ovládán z nových automatik 
- dávkovací čerpadla flokulantu nebudou přes nové automatiky ovládány 
- u všech hodnot je požadováno kontinuální měření a regulace 
- pro nové bazénové dávkovací automatiky budou využity stávající přívody vzorkovací vody 
- předfiltr vzorkové vody 
- hlídání průtoku a regulace měřené vody  

 

4. Další požadavky: 

- připojení na stávající MaR (přenos dat a jejich zobrazení na PC strojníka), kontaktní údaje na 
dodavatele systému MaR: TRIMR s.r.o. , Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory , 
kontaktní osoba : Ing. Dušan  Přeček, mobil: 602554198,e-mail: dusan.precek@trimr.cz 

- ovládání a manuál v českém jazyce 
- archivace měřených dat na SD kartu (min. 1 rok zpětně) 

 
5. Součástí díla je rovněž: 

− zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení místa provádění díla, 

− zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

− opatření k ochraně životního prostředí – k použitým výrobkům a materiálům budou doloženy atesty 
o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí, 

− uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu, 

− vypracování protokolu o řádném provedení díla. 
 

6. Závazné požadované parametry z hlediska realizovaných prací a vlastností materiálů použitých při 
provádění díla jsou uvedeny v této smlouvě. Provedené práce musí odpovídat TP a ČSN, které mají vazbu 
na realizaci předmětu díla, a které odpovídají jednotlivým navrženým technologiím.   

7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné. 

 

III. Lhůty a místo plnění 

1. Dokončení a předání díla do 2 měsíců od účinnosti smlouvy 

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit montáž předmětu smlouvy v místě plnění do 1 měsíce od účinnosti smlouvy.  

3. Místo plnění je areál krytého bazénu ve Valašském Meziříčí.  
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IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, blíže viz 
příloha této smlouvy – položkový rozpočet ve výši 796 735 Kč bez DPH 

2. Zhotovitel se s rozsahem díla a s položkovým rozpočtem seznámil a zaručuje jeho úplnost a správnost pro 
rozsah díla stanovený touto smlouvou.  

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla včetně nákladů, o nichž zhotovitel jakožto odborník vědět měl nebo mohl vědět. Součástí 
jednotlivých položek položkového rozpočtu jsou veškeré náklady nutné pro zprovoznění díla, veškerý 
potřebný montážní materiál, náklady na propojení s MaR. 

4. Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku II. této 
smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a 
nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. 

5. Cenu uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu, který vystaví zhotovitel po dokončení a 
předání díla se splatností 21 dní.  

6. Faktura bude současně daňovým dokladem a musí obsahovat minimálně údaje uvedené v zákoně 
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na vystavené faktuře a jiných 
dokumentech, kterých se týká režim přenesené daňové povinnosti nebude uvedena výše DPH a faktura 
bude obsahovat údaje v souladu s platnou legislativou. 

7. U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne 
uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní, má 
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména penále a 
sankce spojené s prodlením s úhradou daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném 
daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), 
pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.  

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty, nebo má jiné vady v obsahu. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový 
doklad – fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (odevzdání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

9. Pokud bude dílo obsahovat drobné vady, které nebrání užívání díla a dílo bude takto převzato, vzniká nárok 
na vystavení faktury až po odstranění všech drobných vad. Drobné vady musí být odstraněny do 5 dnů, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

 
V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany se dohodly, že instalace v místě plnění bude probíhat během plného provozu krytého 
bazénu bez omezení provozu, práce budou prováděny v pracovní dny a o víkendech od 6:00 hod do 21:00 
hod, případně noční práce po dohodě se objednatelem.  

2. Zhotovitel je pak povinen uklidit místo plnění průběžně po každém jednotlivé instalaci. Zhotovitel je 
povinen užívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání místa plnění je 
povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv 
zázemí pro provedení díla (uložení materiálu a nářadí atd.) 

3. Pro případ krádeže či poškození pracovního zařízení nebo materiálu neposkytuje objednatel žádných záruk, 
náhrad či časových kompenzací. Zhotovitel odpovídá též za veškerý již zabudovaný materiál a dodávky 
ohledně poškození a krádeže až do konečného dokončení a předání díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

5. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této 
smlouvy, a to pouze v poměru a na práce stanovené v této příloze. Jiné poddodavatele, kteří budou 
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vykonávat práce v rozsahu převyšujícím 10% ceny díla nesmí zhotovitel pro provádění díla využít. Změna 
poddodavatele, zejména toho, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení svou 
kvalifikaci, je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6. Jednotlivé práce, které jsou součástí díla, smí provádět pouze firma k tomu kvalifikačně a odborně 
způsobilá a dle konkrétních požadavků i náležitě proškolená nebo certifikovaná. Při přivádění díla je nutné 
respektovat příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  

7. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky. Pokud dojde činností zhotovitele 
k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené 
konstrukce a prvky do stávajícího stavu. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální 
možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního 
prostředí.  

8. Zhotovitel bude vybaven vlastními ochrannými prostředky potřebnými pro sjednaný výkon a to dle 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a dle případných dalších požadavků objednatele a je 
povinen je používat. 

9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
zaměstnanců zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho 
okolí po celou dobu provádění díla. Minimální výše pojištění je stanovena ve výši ceny díla. Doklady o 
pojištění je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednatele, kdykoliv během trvání této smlouvy.  

10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, řádným odzkoušením díla a 
předáním objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že zhotovitel provedl veškeré práce 
s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, smlouvou a technickými normami.  

11. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.  

12. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré potřebné doklady, zejména 
revizní zprávy, záruční listy, provozní návody, potvrzení o vykonaných zkouškách a kontrolách, atesty 
použitých materiálů. Bez těchto dokladů není objednatel povinen dílo převzít a zhotovitel se ocitá 
v prodlení s dokončením a předáním díla.  

VI. Záruční a reklamační podmínky 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, dokumentaci pro 
provádění stavby, ČSN nebo v technických a právních předpisech. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli. 

3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost díla: Dílo bude po dobu minimálně 24 měsíců ode dne předání a 
převzetí řádně dokončeného díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu nebo si zachová obvyklé 
vlastnosti. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (elektrody, membrány těsnící prvky). Pokud 
jednotlivé záruční listy stanoví delší záruku, pak platí tato záruční lhůta.  

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat. Záruční doba 
v těchto případech běží dále ode dne následujícího po řádném odstranění reklamované vady. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada díla, je objednatel povinen bezodkladně 
oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení a to v listinné nebo 
elektronické podobě (zejm. e-mailem) má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Reklamaci lze 
uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční 
doby se považuje za včas uplatněnou. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat 
protokol a tento předat objednateli. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 48 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude poté odstraněna neprodleně, 
v co nejkratším termínu dle její závažnosti. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatele.  
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7. Na vady označené jako havárie je zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění neprodleně, nejpozději 
do 24 hodin po obdržení reklamace. O havárie se jedná, pokud vada brání řádnému provozu díla a ohrožuje 
bezpečnost díla nebo jeho provozu nebo se jedná o vadu, která může způsobit vznik škody velkého rozsahu 
nebo poškození zdraví. Vada bude poté odstraněna neprodleně, v co nejkratším termínu dle její závažnosti. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že 
havárie musí být odstraněna nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

8. V případě, že vady na díle budou způsobené příčinou vad vzniklých na jiných částech díla je zhotovitel 
povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. V případě, že vady na díle budou 
příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel tyto škody uhradit.  

9. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k vadě došlo a jak 
se projevuje. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady nebo drobné vady, která nebrání užívání díla má, 
objednatel právo sjednat odstranění vady jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na 
odstranění vady. Zhotovitel se zprostí povinnosti uhradit náklady na odstranění vady jinou osobou pouze 
tehdy, prokáže-li, že za vadu neodpovídá. 

 

VII. Smluvní sankce a zajištění díla 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla nebo zahájení montáže díla, uhradí objednateli 
smluvní pokutu za prodlení ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

2. Při nedodržení termínu splatnosti má právo zhotovitel požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací směřujících k odstranění reklamované vady dle čl. 
VI. této smlouvy nebo zhotovitel nedodrží termín odstranění reklamované vady uvedený v čl. VI této 
smlouvy nebo drobné vady, která nebrání užívání díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 
a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu. 

4. Označil -li objednatel, že se jedná o vadu, která je havárií dle této smlouvy (čl. VI. odst. 7 této smlouvy) 
sjednávají smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši. 

5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.  

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel smluvní pokutu nebo jiné své závazky vyplývající z této 
smlouvy (náhradu škody) neuhradí na základě písemné výzvy objednatele ve stanoveném termínu, je 
objednatel oprávněn smluvní pokutu započíst vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení dosud neuhrazené 
ceny díla. Tím nezaniká nárok objednatele na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.  

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit jen pro podstatné porušení smluvních povinností druhou 
stranou, kterým se rozumí zejména: 

a) prodlení zhotovitele delší než 14 dní s předáním díla; 

b)   prodlení se zahájením montáže v místě plnění dle této smlouvy termínu delší než 5 dnů; 

c) pokud zhotovitel vstoupí do likvidace; 

d) pokud se zhotovitelem nebo objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení. 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. 
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje.  

3. Odstoupí li některá ze stran od smlouvy, jsou povinnosti smluvní stran následující: 

a) zhotovitel je povinen dokončit instalaci, zprovoznění a provedení té části díla (toho bazénu), kde již 
byly práce zahájeny a to do 3 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 



 

 

6 

b) zhotovitel má nárok na úhradu ceny pouze u té části díla, která byla instalována, zprovozněna a 
odzkoušena,  

c)    zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

4. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady 
jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných dodatků podepsaných osobami 
oprávněnými jednat jménem smluvních stran. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této 
smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách kupujícího, v informačních a organizačních 
systémech kupujícího, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu 
neurčitou.  

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 
vyhotovení.  

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem 
bezvýhradně souhlasí. 

6. Pokud z výběrového řízení vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, 
avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, 
že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a 
zhotovitel je povinen je dodržet. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci výběrového řízení na dílo byla zpřístupněna projektová dokumentace 
a zároveň prohlašuje, že s ní jako odborně způsobilý dodavatel seznámil, přičemž v této souvislosti 
výslovně prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby 
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně 
prostudoval a provedl kontrolu kompletnosti a faktické správnosti projektové dokumentace a rozpočtu tj. 
Zejména zda rozpočet obsahuje veškeré položky nutné k dodávce kompletního díla a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky. 

 
Přílohy:  

1. položkový rozpočet 
2. poddodavatelské schéma 
 

Ve Valašském Meziříčí  29.4.2019 
 
Za objednatele          Za zhotovitele  
 
………………………………………      ………………………………………………………….. 
       ST SERVIS s.r.o.     ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o. 
Miroslava Wrzecká, jednatelka          Ing. David Šídlo, jednatel  společnosti     
    


