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Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele1 * 3 4 
Číslo smlouvy zhotovitelel

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO : 00085031 DIČ : CZ00085031

adresa pro doručení faktur: 

bankovní spojení:

jako objednatel

Doubravice 98, 533 51 Pardubice

a

RUDOLF KMOCH spol. s r.o.

iako zhotovitel

či. I.
Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je provedení díla „Dodávka a montáž odvodňovacich žlábkú“ dle cenové 
nabídky prací malého rozsahu ze dne 31.5.2018. Místo plněni je Pardubicky kraj, intravilán 
areálu společnosti objednatele.

2. Objednatel sdělil požadavky na provedení díla. Zhotovitel výkaz výměr ocenil (zpracoval pro 
objednatele nabídkovou cenu ) , která je přílohou této smlouvy jako - příloha č.1. Rozsah a 
technická specifikace prací jsou definovány nabídkou zhotovitele

3 Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle 
položkového rozpočtu k cenové nabídce.

4 Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a 
zaplatit cenu za jeho provedeni.
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ČI. II.
Čas plnění

Termín předání staveniště: 
Termín zahájení stavby: 
Termín dokončení stavby: 
Termín vyklizení staveniště:

V případě nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalý déšť, teplota nižší než + 15 °C), které 
znemožní provádění prací bude termín plnění posunut bez nároku objednatele uplatnit č.VI, 
odst. 2 této smlouvy. Důvody a délka trvání přerušení prací v hodinách musí být uvedeny ve 
stavebním deníku.
Náhradní termíny budou dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem dodatkem k této 
smlouvě.

čl. III.
Cena a platební podmínky

1 Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na 
základě cenové nabídky a činí:
Cena díla bez DPH 
DPH 21%_________________
Celkem včetně DPH

2 Tato cena je smluvní, pevná, maximální a platí ke dni předání díla. Ceny měrných jednotek 
uvedené v nabídkovém rozpočtu cenové nabídky budou po celou dobu neměnné.

3 Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné 
technologie, materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu 
bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.

4. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat daňovým dokladem na adresu pro doručení viz, 
objednatel a to dle skutečně provedených prací, odsouhlasených výměr technickým dozorem 
objednatele. Práce budou fakturovány po převzetí bez vad a nedodělků objednatelem.

5 Termín splatnosti faktur je 21 dnů ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že 
faktura byla doručena třetí den po odeslání. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
dle zák. č. 235/04 Sb. v platném znění. V opačném případě má objednatel právo fakturu do 15 
dnů vrátit k doplnění. Tímto se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem 
doručení opravené faktury objednateli. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je 
splněn odepsáním částky z účtu objednatele.

čl. IV.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v souladu s odpovídajícími a uznávanými 
technickými normami a předpisy.

2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat 
uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly 
hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.

3. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady či nedodělky 
a závady díla, jež se projeví po odevzdání a převzetí, i když neuznává, že za ně odpovídá. 
Náklady odstranění nese v takovém případě zhotovitel až do případného rozhodnutí soudu.

4. Objednatel je oprávněn v oznámení o zjištění vady uplatnit:
a) Způsob jejího bezplatného odstranění opravou, či slevou z ceny (bez opravy).
Jestliže se však ukáže, že jde o vady věcí (materiálů, výrobků) neodstranitelné, nebo že s jejich 
opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, je objednatel oprávněn požadovat dodání náhradní 
věci. O způsobu odstranění vady se musí strany dohodnout písemně, nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení oznámení objednatele o zjištění vady, přičemž k jednání je povinen vyzvat 
objednatele zhotovitel.
b) Nárok na zahájení odstranění vady v přiměřené lhůtě, jejíž přiměřenost byla dohodnuta 
písemně smluvními stranami nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení objednatele o 
zjištění vady, přičemž k jednání je povinen vyzvat objednatele zhotovitel.

5. Záruční doba na reklamovanou část dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem oznámení 
reklamace a končící dnem odstranění vady.

6. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení svých dodávek a prací podle této 
smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.

7. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.
8. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.
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čl. V. 
Záruka

Zhotovitel odpovídá za dílo a jeho kvalitu v době odevzdání a převzetí díla a dále po záruční 
dobu, která se stanovuje v délce 24 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. Jakost a provedení věcí použitých při provádění 
díla se stanovuje podle vzorků a předloh, s nimiž byl Objednatel seznámen, v projektové 
dokumentaci k žádosti o stavební povolení a v pokynech Objednatele, v ostatním dle běžné 
jakosti. Není-li v těchto určeních rozpor, mají mít věci použité při provádění díla vlastnosti podle 
všech těchto určení. Je-li rozpor mezi jednotlivými určeními, je vždy rozhodující jakost a provedení 
popsané v cenové nabídce, a je-li rozpor mezi projektovou dokumentací k žádosti o stavební 
povolení a v pokynech Objednatele, pak podle projektové dokumentace k žádosti o stavební 
povolení.

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při 
reklamačním řízení.

3. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí a ani za vady , které jsou způsobeny jinou, 
než jeho vlastní činností , či pracemi , které na díle neprováděl, rovněž není odpovědný za 
poškození sítí nebo rozvodů pokud nejsou součástí projektové dokumentace , nebo na jejich 
existenci nebyl písemně upozorněn. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, 
které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka , mobilizace, povstání, 
živelné pohromy, stávka a pod.

čl. VI.
Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že :
1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl.lll. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, 

je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení 0,01 % dlužné částky za každý den 
prodlení.

2. Při nesplnění ve smlouvě dohodnutých termínů, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou vadu příp. nedodělek za každý den prodlení do doby, 
kdy budou vady a nedodělky odstraněny. Od úhrady této smluvní pokuty však může objednatel 
ustoupit, pokud objednatel v rámci reklamace uplatní nárok na bezplatné odstranění vady, popř. 
nedodělku a zhotovitel tak učiní do 30 dnů ode dne doručení reklamace, tzn. v této lhůtě 
reklamované vady odstraní.

4. Uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. V případě, že objednateli vznikne ve smyslu ujednání této smlouvy o dílo nárok na smluvní pokutu 

nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z 
kterékoliv faktury, resp. z více faktur zhotovitele

čl. VII.
Ostatní ujednání

1. Předání staveniště zajistí oprávněná osoba jednat ve věcech technických objednatele 
s oprávněnou osobou jednat ve věcech technických zhotovitele v určeném termínu.

2. Práce budou prováděny za uzavřeného provozu v jednom směru.
3. Přílohou protokolu předání staveniště bude rozhodnutí o dopravním opatření, které si zajistí 

zhotovotel. V protokolu předání staveniště bude uvedena odpovědná osoba za osazení 
přechodného svislého dopravního značení.

4. Zhotovitel si zajistí potřebné zařízení staveniště na své náklady.
5. Práce budou provedeny bez projektové dokumentace a bez ohlášení. Jedná se o běžnou souvislou 

údržbu komunikace.
6. Předání a převzetí díla:
7. Jakmile dojde zhotovitel k závěru, že dokončil dílo v souladu s touto smlouvou a dílo je tak 

připraveno k převzetí, vyrozumí v tomto smyslu objednatele zápisem do stavebního deníku 
minimálně 5 dní před plánovaným termínem předání. Objednatel poté provede kontrolu díla, a 
bude názoru, že dílo bylo řádně dokončeno, objednatel dílo převezme nejpozději do 5 dnů od 
data výzvy zhotoviteleZhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 
předáním. K předání vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem telefonicky u 
oprávněné osoby.
předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Součástí 
předávaného díla jsou i nezbytné doklady ověřující kvalitu předávaného díla (tj. certifikáty 
použitých materiálů, předepsané kontrolní zkoušky). Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn 
dílo nepřevzít se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Nebudou-li protokoly předepsaných 
zkoušek předány v den předání a převzetí díla, nebudou brány jako vady a nedodělky se 
všemi důsledky z toho vyplývajícími a nebránící užívání díla. V zápise o předání a převzetí
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bude uvedeno, kdy budou tyto doklady předány. Dále platí, že pokud se potvrzení zhotovitele 
ukáže nepravdivým, může objednatel od smlouvy odstoupit.
O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol s tím, žt 
objednatel je povinen převzít pouze dílo řádně dokončené a bezvadné.

8. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém 
rozsahu až do doby převzetí díla objednatelem.

9. Objednatel poskytne zhotoviteli připojení na zdroje elektrické energie a vody zdarma.

čl. Vlil.
Všeobecná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst. 2 obch. zákoníku pokládají porušení 
smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za podstatné a objednatel má 
právo od smlouvy okamžitě odstoupit:

- pokud nedojde po vyzvání objednatele k převzetí staveniště v určeném termínu
- prodlení zhotovitele s dodáním díla delším než 7 dnů
- nedodržení kvality prováděných prací
- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem přesahujícím 7 dnů
- prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele

Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 345 odst. 2 obch. zákoníku pokládají porušení 
smluvních povinností uvedených v následujících částech smlouvy za podstatné a zhotovitel má 
právo od smlouvy okamžitě odstoupit:

- pokud nedojde po vyzvání zhotovitele k převzetí staveniště v určeném termínu
- prodlení objenatele s zaplacením faktur delším než 30 dní
- pokud obejdnatel brání nebo jinak znemožňuje dokončení díla či jeho části.

2. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní 
strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech 
platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.

3. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí 
se smluvní vztah dle této smlouvy obchodním zákoníkem č. 513/ 91 Sb. a předpisy související.

4. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 5 dnů od jeho doručení.
5. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
6. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních 

stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků.
7. Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

výtisku .
9. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že je projevem 

jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy

Příloha č. 1: Cenová nabídka - položkový rozpočet

V Pardubicích dne
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Název stavby

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

45537585

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

|Michal Kmoch 02.07 2019

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady /1 m.j Počet Náklady /1 m j

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady CZK

A Základní rozp. náklady

1 HSV Dodávky

2 Montáž

3 PSV Dodávky

4 Montáž

5 "M" 'Dodávky

6 Montáž

7 ZRN (ř. 1-6)

20 HZS

0,00

0,00

0,00

0,00

B Doplňkové náklady

8 Práce přesčas | 0

9 | Bez pevné podl 0

10 Kulturní památka 0

11 0

Náklady na umístění stavby

0,00

12 DN (ř. 8-11)

21 Kompl činnost 0,00

13 Zařízení staveniště

14 Mimostav. doprava

15 Územní vlivy

16 Provozní vlivy

17!Ostatní

181NUS z rozpočtu

19 NUS (ř. 13-18)

22’Ostatní náklady

Projektant

Datum a podpis

Objednatel
Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky zadavatele

z8 Klouzavá doložka
------;———■=

29Zvýhodnění + -

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22

24 DPH 15,00 %z 0,00

25 DPH 21,00 %z 184 108,86

26 Cena s DPH (ř. 23-25)

0,00

0,00

0,00

0,00
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:

JKSO:

Objednatel: SUSPK

Zhotovitel: Rudolf Kmoch spol. s r.o. 

Datum:

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace

15 221 572341112 Asfaltová krytina vozovky - zajistí investor m2

6 221 581151115 Obetonování žlabu ze suché směsy m3

Trubní vedení

l£ 271 894812613 Napojeni do šachty vč. čištěni kus

Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m □
3 221 935932111

Osazeni odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem 
šířky do 200 mm m

4 562 562412000 Polymerbetonový žlab tř. zatížení F 900 kus J
5 562 562412170 čelní stěna žlabu PE-HD 200/151 průměr 100 mm kus
16 562 562412480 Příplatek za mSt litinový m J
2 013 961044111 Bourání betonu prostého m3

13 013 961044125 Příplatek za malé plochy m3

99 Přesun hmot

10 221 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t n
11 221 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t r
12 221 997221612

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t p

9 221 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových a betonových povrchů na 
skládce (skládkovné) t i

7 221 998229111 Ruční přesun hmot pro pozem komunikace t

0,000

0,0009999 VRN 0,00 0,00 0,00

L^ R R0001 Elektrocentrála kpl 1,000 0,00 o,oo| 0,00 0,00

Celkem

0,000
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