
 
 

SMLOUVA O DÍLO N19007 
„Odstranění havarijního stavu opěrné zdi na  pč  2454“ 

 
 

I. 
Smluvní strany 

OBJEDNATEL 
Objednatel: Město Varnsdorf, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf 
Sídlo:  Náměstí E.Beneše 470,  407 47 Varnsdorf 
IČ:  00261718 
Bank.spojení: 
Zastoupený: Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Ivo Musil 
                     ( dále jen objednatel ) 
 

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  Milan Hurák 

sídlo  :  Boženy Němcové 1511, 407 47 Varnsdorf 

IČ  :  49891227 

Zastoupený :  Milan Hurák 

dále za zhotovitele jednají   

ve věcech technických :   Václav Hodničák 

bankovní spojení  : 

č. účtu  : 

telefon : 

e-mail :  info@zemni-prace-hurak.cz
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je 
předmětem této smlouvy.  
 
2. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce opěrné zdi v souladu s výkazem výměr (dále 
jen „dílo“). 
 
Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty: 

• výkazem výměr  
 
3. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě výkazu výměr (položkový 
rozpočet).  
 
4. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového rozpočtu od zhotovitele. 
Oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.   

 
Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. této smlouvy o dílo. 
 

III. 
Cena za dílo 

 
Cena bez DPH: 164 641,10,-Kč   
Výše DPH: 21% 
DPH:  34 574,63,-Kč   
Cena včetně DPH: 199 215,73,-Kč 
 
DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
 
a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dní od podpisu smlouvy   
b) Termín dokončení plnění díla:   do 90 dnů od převzetí staveniště       
c) Termín předání a převzetí díla:  do 5 dnů od dokončení díla      
d) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do 7 dnů od předání díla 
 
2. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 
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3. Místem plnění je pozemek  parcelní číslo 2454.   

 
 

V. 
Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 
Platební a obchodní podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 
14 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli.  

2. Daňové doklady budou vystaveny v souladu s oceněným soupisem prací s výkazem 
výměr. 

VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) 
objednatelem bez vad a nedodělků.  

VII. 
Součinnost 

 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 
VIII. 

Odstoupení od smlouvy 

Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a 
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
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vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 
stanovena cena díla, 

• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých 
záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, 

• Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

• Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 

• 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. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 
 

2. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 
dodatků. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jeden 
stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. 

6. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný výkaz výměr  

 
Ve Varnsdorfu, dne                  Ve Varnsdorfu, dne    
 

 
 

………………………………………                        …………..……………………..…… 
 Ing. Stanislav Horáček                                                                 Milan Hurák 
starosta města Varnsdorf 


