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SMLOUVA O DÍLO  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 
 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: město Jičín  

Sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
 Zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým  
 Bankovní spojení: Komerční banka   č. účtu: 524541/0100 
 IČO:  00271632     DIČ: CZ00271632 
 Tel:  +420 493 545 100    Fax: 493 545 222 
 E-mail: posta@mujicin.cz    ID datové schránky: ztmbqug 

 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: 
Ing. Jakub Šmíd 
vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města             

 xxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxx 

Petr Kynčl 
zást. ved. odboru investiční výstavby a údržby města             

 xxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel: VČE – montáže, a.s. 

Sídlo: Arnošta z Pardubic 2082, 531 17  Pardubice 
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2066 

 Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČO: 25938746    DIČ: CZ25938746 

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
 
 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 
15. 10. 2020 na akci: „Jičín – ulice Konecchlumského VO + MOS – 1. část“. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob pod svým osobním 
vedením, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám. 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy: 

a) se seznámil se všemi skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné provedení díla 
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b) prověřil místní podmínky místa budoucích provedení staveb a prohlašuje, že tyto podmínky jsou 
pro provedení díla dostačující 

c) vyjasnil si veškeré otázky ohledně díla 
d) nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by byly důvodem navýšení ceny díla. 

 
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že není předlužen a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno 

insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, 
případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem 
zahájení exekučního řízení na majetek zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 
 

5. V případě, že se prohlášení některé ze smluvních stran podle tohoto článku ukáže být nepravdivým, 
odpovídá tato smluvní strana za škodu, která nepravdivostí prohlášení druhé smluvní straně vznikla. 

 
 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí ve sjednaném termínu dále specifikované dílo a zhotovené dílo prosté vad a nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání předat objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu a 
dále závazek zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla zjištěné 
při předání díla nebo později ve sjednané záruční době a závazek objednatele řádně zhotovené dílo 
převzít a zaplatit za ně sjednaným způsobem sjednanou cenu. 

 
 

IV. DÍLO 
 
1. Předmětem je provedení realizace akce: „Jičín – ulice Konecchlumského VO + MOS – 1. část“, a to 

v souladu s cenovou nabídkou ze dne 15. 10. 2020, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Realizace 
samotného díla bude provedena podle PD zakázkové číslo 01/20 vypracované xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
 

2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a 
účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami objednatele sjednanými v této smlouvě.  

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s požadavky 

objednatele na rozsah a kvalitu díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že je s ohledem na své znalosti 
a zkušenosti schopen dílo zhotovit podle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě, tzn. tak, 
aby dílo mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být zhotoveno. Zhotovitel se zavazuje provést 
dílo podle této smlouvy na základě svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

 
4. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 

poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění 
na účet objednatele, anebo upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. V případě nutnosti 
následné úpravy dokumentace a výkazu výměr toto zajistí a objedná dodatečně objednatel mimo 
tuto smlouvu. Tato okolnost má přímý vliv na termín odevzdání díla. 
 

5. Případné dohodnuté změny díla oproti jeho rozsahu, který je sjednán touto smlouvou, musí být 
smluvními stranami sjednány předem ve formě písemného dodatku k této smlouvě včetně důsledků 
těchto změn na výši sjednané ceny díla; jinak platí, že jde o plnění v rámci této smlouvy o dílo.  

 
6. Zhotovitel se zavazuje postupovat podle pokynů objednatele, a to při dodržení ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména ustanovení § 2594, 2595 a 2616 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník”). 

 
 
 
 
 
 
 

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ 
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1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do: 2. 11. 2020 
 
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo do: 21. 12. 2020 

 
3. Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu zakázky, jestliže dojde ke zdržení realizace předmětu 

plnění na odpovídajících úřadech, u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. 
Lhůty dle bodu 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní 
účastníci řízením, jejichž závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. 
Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy 
pro vydání příslušného závazného stanoviska či vyjádření (obvykle 30 dní). Zhotovitel je povinen 
objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví. Smluvní strany na základě této skutečnosti, uzavřou 
dodatek ke smlouvě o dílo. 
 

4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a zapisovat do něj všechny rozhodující okolnosti související 
se zhotovením díla. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen provádět kontrolu zhotovování 
díla, bezodkladně informovat a upozorňovat zhotovitele o námitkách k průběhu zhotovení díla.  
 

5. Obě smluvní strany se dohodly, že kontrolní dny budou na stavbě prováděny minimálně jednou 
týdně, a to v termínech dle vzájemné dohody. Z každého kontrolního dne bude pořízen vždy písemný 
zápis do stavebního deníku. 
 
 

 
VI. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí částku ve výši 1.306.177,- Kč bez DPH, DPH ve 

výši 21 % činí 274.297,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 1.580.474,- Kč. Vpředu uvedená cena byla 
sjednána dohodou jako cena pevná, neměnná a nejvýše přípustná za řádné splnění předmětu díla 
v rozsahu dle přílohy č.1 této smlouvy. 

  
2. Cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkou změny daňových 

právních předpisů týkajících se DPH.  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené 

zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Úhrada ceny díla bude provedena po převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění 
případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla. 

 
4. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti 
stanovené § 435 občanského zákoníku.  

 
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

stanovena cena, DPH nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury zpět zhotoviteli přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

 
6. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 

106a zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn postupovat podle 
ustanovení § 109a tohoto zákona, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je 
objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané ceny za dílo, ve výši 
vypočtené daně z přidané hodnoty, nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet 
příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli v části vypočtené 
výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný. 
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VII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA,  
NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

 
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla 

okamžikem předání předmětu díla objednateli. Veškeré právní účinky předání předmětu díla 
objednateli nastávají až na základě potvrzení předání v dokumentu označeném jako „protokol o 
předání a převzetí díla“ (dále jen „předávací protokol“), který bude opatřen podpisy obou smluvních 
stran, resp. jimi pověřených osob. 

 
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla nebo jeho částech a odpovídá za veškeré škody 

způsobené svojí činností, a to až do okamžiku řádného předání kompletního díla objednateli. 
Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího 
protokolu. 

 
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 
 
 

 
VIII. SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA,  
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 
1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo podle této smlouvy je splněn, je-li řádně a včas předvedena 

způsobilost jednotlivých částí předmětu díla, jak jsou specifikovány v čl. IV. této smlouvy, sloužit 
svému účelu ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že bude dílo 
provedeno v termínech a místě plnění dle čl. V. této smlouvy, o čemž smluvní strany sepíší předávací 
protokol. Předávací protokol bude obsahovat mimo jiné sdělení, zda k převzetí díla objednatelem 
dochází bez výhrad, anebo zda s výhradami, přičemž se uvede soupis vad a nedodělků nebránících 
řádnému užívání předmětu díla spolu s termíny pro jejich odstranění; nedojde-li k dohodě o těchto 
termínech, pak do 5 pracovních dnů od podpisu předávacího protokolu. 

 
2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a (nebo) nedodělky uvedené v předávacím protokolu ve 

sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH 
za každý den prodlení, a to až do odstranění všech vytknutých vad (nedodělků). V případě, že 
zhotovitel neodstraní vady a (nebo) nedodělky ani do 5 pracovních dnů po marném uplynutí lhůty 
pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn tyto vady a (nebo) nedodělky odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

 
3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla sjednaných touto smlouvou a stanovených 

obecně závaznými předpisy a technickými normami popř. nedodělky díla.  
 
 
 
 
 

IX. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a 
platnými a účinnými právními předpisy.  

 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Záruční doba na dílo počne běžet předáním 

dokončeného předmětu díla po dobu 5 let. Na dodávaná svítidla a zařízení se poskytuje záruka dle 
údajů výrobce. Uvedená záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu předmětu 
díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně 
odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla.  
 



 

  Strana 5 z 6 

 

3. V případě provádění některé části díla prostřednictvím poddodavatele odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by dílo prováděl sám. 

 
4. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich uplatnění 

objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení až do doby jejich odstranění. 

 
 

 
X. UKONČENÍ SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn (kromě případů uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku) od této 

smlouvy písemně odstoupit: 
– byl-li pravomocně zjištěn úpadek zhotovitele a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem, 

nebo byl-li insolvenční návrh pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele; 
– jestliže se zhotovitel ocitne v prodlení s dodáním díla delším než 15 dní; 
– bude-li plnění zhotovitele vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, na které objednatel 

zhotovitele opakovaně (tzn. nejméně dvakrát) upozornil, a zhotovitel přesto nezjedná ve 
stanovené lhůtě nápravu; 

– jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
– jestliže zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu či jeho části, na základě které převedl svůj 

podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na 
třetí osobu; 

 
2. Odstoupení musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní 

straně. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby, ustanovení o smluvních 
pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody.  

 
4. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů vynaložených na provedené práce před odstoupením. 

S ohledem na to objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené 
práce spolu s listinami vztahujícímu se k dílu, získané za dobu trvání smlouvy, do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Nepřevzetí díla nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat 
dokončení díla jinému zhotoviteli. Objednatel má z titulu odstoupení od smlouvy právo požadovat 
slevu ve výši 10% z ceny díla a tuto slevu započíst oproti zhotovitelem vynaloženým nákladům na 
provedení díla.  

 
XI. SANKCE 

 
1. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla podle čl. V. odst. 2 této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 
 

2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny předmětu díla podle čl. VI. odst. 3, je povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
3. Pro případ porušení čl. XII. bod 1. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 
4. Splatnost veškerých smluvních pokut účtovaných podle této smlouvy smluvní strany sjednávají na 

10 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty stranou oprávněnou straně povinné. 
 

5. Pro případ porušení, kterékoliv povinnosti podle této smlouvy zajištěné smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
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XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Zhotovitel v této 
souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
při výkonu povolání. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu 
realizace díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat splnění této skutečnosti, tj. 
předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy nebo potvrzení 
pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. 

 
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv a je vyloučeno měnit ji jinak než písemnými dodatky k této smlouvě 
podepsanými objednatelem a zhotovitelem. 
 

3. „Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), smluvní strany se dohodly, že město, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 
tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 
odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch 
informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění.“ 
 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh a případných dodatků bude 
uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že 
veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně 
označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

 
5. Tato smlouva se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 

vyhotovení. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich 
pravé vůle a že ji neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy 
v jejím závěru. 

 
7. Rada města na svém 61. zasedání dne 21. 10. 2020 pověřila starostu města podpisem smlouvy se 

zhotovitelem. 
 
 
V Jičíně dne V Pardubicích dne 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 
město Jičín VČE – montáže, a.s. 
JUDr. Jan Malý, starosta města Miroslav Janiš - vedoucí sekce Obchod  

 

 


