
                              SMLOUVA O DÍLO 

I.   Smluvní strany                                                                 

                                                 

Objednavatel:  Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 
Se sídlem:  Prokopa Velikého 640, Domažlice, 344 01 
Zastoupený:  Mgr. Zdeňkou Buršíkovou, ředitelkou 
IČO:   18230083 
DIČ:   CZ18230083 
Č. účtu:                   
(dále jen „objednavatel“) na straně jedné 
                                                         a   
Zhotovitel:  Ing. Tomáš Barhoň 
Se sídlem:  Na Hájovně 383, Kdyně, 345 06 
Zastoupený:   
IČO:   12866911 
DIČ:   CZ6604060705 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:    
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 
    Výše uvedené smluvní strany uzavřely tuto smlouvu o dílo na vybudování sítě LAN v budově: 

Budova školního kadeřnictví, Plzeňská, č.p. 29, 333 01 Stod (dále jen „Smlouva“): 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Na základě požadavků dodavatele zpracuje zhotovitel návrh řešení strukturované kabeláže 

v místě provedení díla. 
2. V termínu dohodnutém touto smlouvou provede zhotovitel realizaci strukturované kabeláže 

dle zpracovaného projektu a předá ji objednateli k užívání. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby 

dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a 
provozních potřeb objednavatele, s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a 
zásadami. 

4. Zhotovitel se zavazuje objednavateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z 
této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednavatele vlastnické právo k předmětu 
díla. 

5. Zhotovitel zpracuje dokumentaci realizované sítě a předá ji objednateli. 
6. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost pro plnění této smlouvy. 
7. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

 
III. Místo provedení díla 

 
1. Místem provádění díla je:  

Budova školního kadeřnictví, Plzeňská, č.p. 29, 333 01 Stod 
 

 



IV.  Termíny plnění 
 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a 
nedodělků. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. II. této Smlouvy v termínu od 18. 08. 2020 
nejpozději do 31. 08. 2020 
 

V. Cena díla    
      

1. Cena díla, uvedeného v čl. II. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 124 259,74 Kč  
(slovy jednostodvacetčtyřitisícdvěstěpadesátdevět korun sedmdesátčtyři haléřů), včetně DPH. 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 
termínu dokončení realizace díla z důvodu ležících na straně objednatele (např. odsunutí 
termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). 
 

2.  Rozpis ceny v Kč: 
         Cena bez DPH 102 694,00 Kč 
         DPH 21 565,74 Kč 
         Celková cena včetně DPH 124 259,74 Kč 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací 

jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti 
plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. 

4. Změna ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran ohledně 
víceprací či jiných změn díla. 

 
VI.  Platební podmínky 

 
1. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně.  
2. Faktura bude vystavena v den podpisu smlouvy se splatností třicet dní od data vystavení. 
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb, o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost úhrady faktury je splněna 
okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu.  Pokud faktura nemá sjednané 
náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 14 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta 
splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 
 

VII. Další povinnosti objednatele a zhotovitele 
 
 

1. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat            
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 
zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 
třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 



2. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

3. Objednatel je povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do objektu realizace díla 
v obvyklé pracovní době a poskytnout přiměřenou součinnost. 
 

VIII. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu, škody vzniklé prováděním díla 
 

1. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem        
protokolárního převzetí díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na dílo přechází na objednatele podepsáním předávacího protokolu převzetí 
díla 

 
IX. Předání a převzetí díla 

 
 

1. O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. 

 
X. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému 
v této Smlouvě. Záruční doba dodaného díla je sjednána v délce 24 měsíců. Záruční doba 
začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu. 

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po 
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. 
V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo 
celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové 
zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu 
dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

3. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 
rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

4. Ustanovením čl. X. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy 
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy. 

 
XI. Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

 
1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby podle čl. VI.3. této Smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení neuhrazené částky za každý den prodlení ve výši stanovené 
zvláštním předpisem. 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. X.3 uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
vadu nebo nedodělek zvlášť. 



4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.1 této Smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i jednotlivý případ porušení 
povinnosti.  

5. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
  

XII.  Oprávněné osoby 
 

1. Za zhotovitele je oprávněn ve věci této smlouvy jednat: 

 Ing. Tomáš Barhoň  
 

2. Za objednatele je oprávněn ve věci této smlouvy jednat: 

 Mgr. Zdeňka Buršíková 
 

XIII. Ukončení Smlouvy 
 

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy je 
účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení 
druhé straně a nedotýká se nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 
vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek 
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších 
práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. Smluvní strany 
jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí 

na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
3. Přílohy k této Smlouvě tvoří její nedílnou součást. 
4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom. 
6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednaná na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, že její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR. 

8. Prodávající bere na vědomí, že kupující má povinnost tuto smlouvu zveřejnit vč. všech 
případných dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění podle tohoto zákona provede kupující ve lhůtě do 30 dnů od 
podpisu smlouvy. Prodávající souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích případných 
dodatků bude veřejně přístupná. 
 



XV. Seznam příloh 
 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1- Návrh řešení počítačové sítě zakreslené do půdorysů budovy s vyznačením 
umístění a počtů zásuvek. 
Příloha č. 2 -Položkový rozpočet. 

 
 
V Domažlicích dne: 18.08.2020                     Ve Kdyni dne: 18.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………..                   ……………………………………………….. 
Objednatel                                                                  Zhotovitel 
 
 
    

                              


