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S M L O U V A   O   D Í L O 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  

(Občanský zákoník) 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

1. Objednatel: 
 DIAMO, státní podnik 

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
 zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

týká se:  
       DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod Správa uranových ložisek 
 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 
  
 IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

     č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
 
 Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
 xxxxxxxxxxxxxxxx 
 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx , e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Fakturační a korespondenční adresa: 

 DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 

 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 

 

2. Zhotovitel: 

S-B s.r.o.  
Husova 332, 264 01 Sedlčany 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Praze, spis. zn. C58265 
 

 IČO: 25652362  DIČ: CZ25652362, plátce DPH 
 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
     č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx 

      
Zastoupený: Ing. Jiřím Bartákem, jednatelem 
 

 Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
- ve věcech smluvních Ing. Jiří Barták 
- ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 Fakturační adresa:   Korespondenční adresa: 
 Husova 332, 264 01 Sedlčany  Husova 332, 264 01 Sedlčany 

 



SOD – DIAMO X S-B, s.r.o., Stavební práce v areálu archivu 

 

          2/4 

Článek I. 
Předmět dohody a místo plnění 

 
Předmětem smlouvy jsou stavební práce v areálu archivu š. 15. Veškeré práce a dodávky, 
které jsou předmětem smlouvy, jsou přesně specifikovány v přiloženém položkovém 
rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.  

 
Článek II. 

cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je stanovena na základě dohodou smluvních stran celkem ve výši 331.604,- 
CZK bez DPH.  

2. Cena může být změněna, v případě nepředvídatelných nákladů zhotovitele, pouze na 
základě písemného dodatku této smlouvy, podepsaného oběma stranami. 

3. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení na adresu objednatele.  
4. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat 

nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění předmětu dohody 

 
1. Práce na předmětu smlouvy vymezené v čl. I budou zahájené po podpisu smlouvy a dílo 

jako celek bude provedeno a předáno do 10. 12. 2019.     

 
 

Článek IV. 
Jakost předmětu dohody  

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy bude zrealizován podle podmínek této 

smlouvy a požadavků objednatele. 

 
 

Článek V. 
Součinnost smluvních stran 

 
1. Objednatel zajistí: 

 zhotoviteli bezplatně vodu, el. proud a skladovací prostory pro potřeby stavby 

 je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně jednou za dva týdny 
a připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že s uvedeným zápisem souhlasí 

 
2.  Zhotovitel zajistí 

 provedení díla v požadované kvalitě a jakosti 

 je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny 
objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO 
a poruší-li předpisy a jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel 
škodu v plném rozsahu uhradí. 

 je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny 
skutečnosti 
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Článek VI. 
Vyšší moc 

 
1. Při nemožnosti plnění smlouvy při zásahu vyšší moci jsou smluvní strany oprávněny 

požádat druhou stranu neprodleně o úpravu znění smlouvy. 
2. Pokud nedojde ke shodě o úpravě smlouvy v případě zásahu vyšší moci, má strana, 

která se odvolala na zásah vyšší moci, právo na odstoupení od smlouvy. Účinky 
nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

 
 

Článek VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 

se dodržovat obecně právní předpisy, bezpečnostní předpisy a podmínky této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel se bude řídit pokyny oprávněných zaměstnanců objednavatele, zápisy a 

dohodami oprávněných osob smluvních stran. 

 
3. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem 

plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 

 
 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

 
1. Při nedodržení termínu splatnosti dle článku II může být objednateli účtována smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
2. Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle článku IV má objednatel právo 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. II. 

 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit či zrušit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 

výslovně označeným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují. 

 
2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádného plnění této 

smlouvy, je tato povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran. 

 
3.  Smlouvu lze předčasně ukončit písemnou dohodou ve formě dodatku k této smlouvě 

stvrzenou podpisy oprávněných zástupců obou stran. V případě odstoupení od smlouvy 
je smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré 
prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 
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 Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li 
pro to závažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč, odstoupí-li od smlouvy ještě před započetím provádění díla. Odstoupí-li 
z takových důvodů objednatel již po zahájení provádění díla, zaplatí vedle smluvní 
pokuty ve výši 10.000,- Kč zhotoviteli též veškeré prokazatelně vynaložené náklady na 
částečně provedené dílo. 

 
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podepsání po jednom obdrží 

objednatel a zhotovitel.        
                                                                                                               
6.   Smlouva nabývá platnosti v den podpisu zástupcem poslední smluvní strany a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv). 
Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do 
ISRS dle  zákona č. 340/2015 Sb. a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve 
smlouvě.  Smluvní  strany  se   dohodly, že  uveřejnění do  registru smluv dle  zákona  č. 
340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.  
        

7.  Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání 
proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 

 
 

 
 
 
 
 
 

V Příbrami, dne 5. 11. 2019                        V Sedlčanech, dne  

 

 

Objednatel:                                                              Zhotovitel: 

 

 

 

………………………………..                                   ………………………………………. 
      Ing. Zbyněk Skála                    Ing. Jiří Barták   
            vedoucí o.z.                                                           jednatel společnosti            

 
 
 

 


