
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a nasl. obchodního zákoníku

I. Smluvnístrany
Smluvní strany
1.Objednatel :
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
Školní 3208/51, 697 01 Kyjov
IČ: 00567043
Zastoupen: PaedDr. Miroslav Hula, ředitel

2. Zhotovitel
OSKAR Žeravice, s.r.o.
696 47 Žeravice 359
IČ: 25503294
Zastoupen: Josef Valenta, jednatel

II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou malířské a natěračské práce v budově školy (7 pokojů internátu
Školy + družina) specifikované objednatelem a naceněné nabídkou zhotovitele ze dne
15.7.2019.

III. Doba plnění
l. Zhotovitel se zavazuje provést a vyfakturovat dílo do 9.8. 2019.

IV. Cena důa
V souladu s platnými právními předpisy se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za
zhotovené dílo a to v úhrnné výši 136.995,- KČ vC. DPH. Smluvní strany se dohodly na tom,
že výše uvedená cena díla obsahuje vše a žádné vícenáklady již účtovány nebudou.

V. Platebnípodmínky
Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, který bude
vystaven po zhotovení díla a jeho převzetí objednatelem.

W. Kvalitativnía technicképodmínky
1. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky

splňující požadované kvalitativní, zdravotní a technické podmínky (například české
technické normy, mechanická pevnost a stabilita, BOZP) a použije pouze materiály a
výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.

2. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Prováděnídi7a
l. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči a

zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky
této smlouvy.

2. Objednatel předá staveniště v rozsahu: např. přístupová cesta, montážní zóna, napojení
na elektrický proud, zabezpečení proti krádežím apod.



vzu. Předánídi7a
l. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost

objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek,
například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání
jeho užívání.

2. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se
stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými

ustanoveními obchodního zákoníku ( §§560 a násl).
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 24 měsíců. Záruční

doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace, zda
reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne
záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty
se považuje za včas uplatněnou.

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně
toto oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s
odstraňování vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s

prováděním a dokončením díla dle terminů uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl
ani nedokončil v náhradní lSti denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní
strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku.

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené
dílo vC. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp.
vzniklou škodu.

XT. Sankce
l. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva

na vymáhání případné škody.

XTI. Závěrečná ustanovení
l. Pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se ostatní obchodní vztahy a podmínky

obchodním zákoníkem.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

Číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.



3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost
stvrzují svými podpisy.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Smluvní strany souhlasí se vzájemným zpracováním osobních údajů statutárních

zástupců : jméno a příjmení, telefon, e-mail.

v Kyjově dne : 18.7. 2019
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PaedDr. Miroslav H a, ř itel
objednatel
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Josef Vale jednatel
Zhotovitel
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