SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy: 1/2019
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Vysoké učení technické v Brně
Sídlem:
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ:
00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR)
DIČ:
CZ00216305
Zastoupené:
RNDr. Hanou Lepkovou, ředitelkou Centra sportovních aktivit VUT v Brně
dále v textu též jako „Objednatel“
a
SPORT LINE servis, s.r.o.
Sídlem:
Smetanova 944, 684 01 Slavkov u Brna
IČ:
26922096
DIČ:
CZ26922096
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45586
Zastoupená:
Pavlem Krátkým, jednatelem společnosti
dále v textu též jako „Zhotovitel“

I.
Předmět Smlouvy
1.

Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného Díla:


2.

Lajnování atletického stadionu, spočívající konkrétně v provedení kompletního
atletického značení běžeckého oválu a technických sektorů v souladu s pravidly
Českého atletického svazu a mezinárodními pravidly IAAF.

Místo plnění: atletický stadion ve sportovním areálu Pod Palackého vrchem

3.
Rozsah prací: Veškeré práce budou provedeny dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí
této Smlouvy a její přílohou č. 1.
II.
Doba plnění Smlouvy
1.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v čl. I této Smlouvy na svůj náklad, na své
nebezpečí a s potřebnou péčí v následujících termínech:
Datum zahájení prací:

4. 6. 2019

Datum dokončení prací:

20. 6. 2019

2.
Zhotovitel se za podmínek v této Smlouvě uvedených zavazuje dodat a Objednatel se za
podmínek v této Smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže
uvedenou cenu Díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu Předávacího

protokolu o předání a převzetí Díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, a veškeré dokumentace
k Dílu potřebné bez vad a nedodělků.
3.
Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se řádně přesvědčil o správnosti
a dostatečnosti podkladů a že veškeré předané podklady a pokyny Objednatele, které se týkají Díla,
nemají vady či nedostatky, které brání řádnému provedení Díla. Zhotovitel výslovně a bezvýhradně
prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré potřebné podklady s dostatečným předstihem před
podpisem této Smlouvy.
III.
Cena za Dílo
1.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení Díla specifikovaného v čl. I
této Smlouvy činí 199.500,- Kč (bez DPH).
2.
Cena je stanovena za kompletní provedení Díla dle předmětu smlouvy, plně funkčního a jsou
v ní obsaženy veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla. Smluvní strany se dohodly, že cena za
Dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat.
IV.
Fakturace a platební podmínky
1.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za řádně dokončené dílo po jeho předání bez vad
a nedodělků na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu o předání a převzetí díla.
2.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů od data doručení faktury se všemi zákonnými
náležitostmi na adresu sídla Objednatele.
3.
Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle zákonných požadavků nebo dle
požadavků Objednatele nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře vyznačí Objednatel důvod a datum vrácení. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní
straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně počíná běžet znovu po
opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
V.
Smluvní sankce
1.
V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného Díla, sjednávají si
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý, i započatý den
prodlení, kterou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli.
VI.
Odpovědnost za vady, záruka za Dílo
1.
Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo – a to každá jeho část - bude plně způsobilé
k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé
vlastnosti, a to po dobu nejméně 60 měsíců. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí Díla jako
bezvadného Objednatelem.
2.
Vady Díla zjištěné v záruční době je Objednatel povinen písemně reklamovat u Zhotovitele
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se

projevují. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady
nebo poruchy. Tento termín nesmí být delší než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to,
zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
3.
Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Nenastoupí-li
Zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo poruchy ani do 5 dnů po obdržení reklamace, je
Objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na Dílo.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
4.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady uvedené v Předávacím protokolu o předání a
převzetí Díla v dohodnutém termínu, je povinen a zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
5.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, která byla Objednatelem uplatněna (reklamována)
v záruční době, v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každou jednotlivou vadu a
započatý den prodlení.
VII.
Ostatní podmínky Smlouvy
1.
Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními
podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy.
Objednatel je také oprávněn upozorňovat na zjištěné nedostatky.
2.
Vlastnické právo k předmětu Díla je po dobu realizace u Zhotovitele a přechází spolu s rizikem
škody na Objednatele podpisem Předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Při předání a
převzetí Díla bude Zhotovitelem předána veškerá dokumentace k Dílu v českém jazyce.
3.
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, hygienickými,
protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy.
4.
Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli
nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny jeho vinou.
VIII.
Odstoupení od Smlouvy
1.
Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého Díla, nebo podstatným způsobem
poruší tuto Smlouvu, má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od
Smlouvy odstoupit, patří zejména:

prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 5 dnů,

prodlení Zhotovitele v délce 3 dnů se zahájením prací,

soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti Díla.
IX.
Závěrečná ustanovení
1.
Není-li v této Smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené,

českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této Smlouvy.
2.
Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna v jiné formě je vyloučena. Za písemnou
formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky
(e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této Smlouvy z důvodu nedodržení
formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
3.
Vyžaduje-li tato Smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou
formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky
(např. email, fax).
4.
Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém
případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo
neúčinného.
5.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží dva (2) stejnopisy.
6.
Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy.
Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek
žádné ze stran.
7.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že jsou si vědomy, že se na Smlouvu
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
Uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
8.
Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato Smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze
stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

Přílohy:

č. 1 – Cenová nabídka
č. 2 – Protokol o předání a převzetí Díla

V Brně dne ___________

_____________________________
RNDr. Hana Lepková, ředitelka CESA
Za Objednatele

Ve Slavkově u Brna dne ___________

_____________________________
Pavel Krátký, jednatel
za Zhotovitele

