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SMLOUVA O DÍLO  č.: 310-0xx/2017 

(dále jen „smlouva“ nebo „SOD“) 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

   
Název akce  :  Výměna ekonomiséru – spalovna odpadů 
Místo montáže  :  Nemocnice Benešov 
 

                 čl. I 
        Smluvní strany 

a) Zhotovitel 

Název a sídlo:    SEA Kolín s.r.o. 
Divize:                Tyršova 469  280 00 Kolín II  
Zástupce na jednání ve věcech  
Smluvních:  Ing. Tomáš Šprysl - jednatel 
Technických :     Ing. Tomáš Šprysl, p. Pavel Rusnák 
IČO:                     046 08 712 
DIČ:                            CZ 046 08 712 
Bank.spojení:  Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu:                    9087927001/5500   
Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,vložka 250683 
Telefon:                  321 729 249   Fax: 321 722 809 
E-mail:                    seakolin@seakolin.cz, sprysl@seakolin.cz,  rusnak@seakolin.cz,  
 
b) Objednatel 
Název a sídlo :  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. 
Zástupce na jednání ve věcech 
Smluvních:              Ing. Oldřich Vytiska, MPA, ředitel 
Technických:        p. Slepička, tel. 724 947 078 
IČO:                             27253236 
DIČ:                              CZ27253236 
Bank.spojení:               PPF banka a. s.  
číslo účtu:                     2014310033/6000 
Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9996 
Telefon:   317756111   
E-mail:              sekretariat@hospital-bn.cz 
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 čl. II 
Předmět smlouvy 

  
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas a na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo, jak je toto dále specifikováno a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

 
2. Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení v rozsahu dle nabídky zhotovitele č. 

N 011-2017 – Výměna ekonomiséru kotle TFA 900 - spalovna odpadů ze dne 17. 01. 2017. Jedná se 
o výměnu stávajícího ekonomiséru. Dále zahrnuje veškeré potřebné zkoušky, revize, doklady, 
pasparty. 
Přesný rozsah je specifikován v nabídce zhotovitele č. N 011-2017 která tvoří nedílnou součást této 
SOD (příloha č. 1).  

3.       Součástí díla nejsou stavební práce a úpravy.  
 
  

čl. III 
Cena provedení díla a způsob plnění 

 
  Smluvní strany se dohodly na ceně díla jako na maximální, která činí: 

                                                  Cena bez DPH je  263.900.-Kč  
         Slovy: Dvěstěšedesáttři tisíc devět set korun českých 
                                     K této ceně bude účtováno DPH dle platné legislativy. 
 
1. Smluvní strany se dohodly a objednatel se zavazuje, že cena díla ve výši 263.900,-Kč (bez DPH) 

bude zhotoviteli uhrazena tímto způsobem: 
a) po podpisu SOD bude vystavena záloha ve výši 40% 
b)   po předání díla bude vystavena konečná faktura 

 
2. Zhotovitel je povinen po řádném dokončení prováděného díla vymezeného touto smlouvou a předání 

díla objednateli vystavit a objednateli doručit řádný daňový doklad na vyúčtování ceny za provedení 
díla, včetně daně z přidané hodnoty. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s příslušnými 
ustanoveními z.č. 235/2004 Sb. ve znění platném ke dni uskutečnitelného zdanitelného plnění, jinak je 
objednatel oprávněn jej, aniž by byl v prodlení s jeho úhradou, vrátit zhotoviteli k opravě. Daňový doklad 
bude obsahovat i číslo SOD objednatele. V rámci daňového dokladu bude proveden odpočet 
objednatelem již zaplacených zálohových plnění či dílčích faktur na cenu za provedení díla. 

  
3. Cena díla, či její části, jsou uhrazeny řádně a včas, pokud ke dni sjednané splatnosti budou peněžní 

prostředky odpovídající ceně díla či její části, připsány na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

  
 
 

 čl.IV 
Předání a převzetí díla 

  
1.    Zhotovením díla se rozumí jeho řádné provedení v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou,v 

odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Předáním díla se rozumí předání řádně zhotoveného díla, které 
nevykazuje vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla, a to na základě závěrečného protokolu o 
předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma stranami, a to v termínech stanovených touto 
smlouvou v čl. V. této smlouvy, v místě provádění díla, spolu s příslušnou dokumentací k dílu, včetně té, 
která je uvedena v čl. IV . odst. 4  této smlouvy. 

 
2.   Objednatel nesmí dílo před jeho předáním a převzetím ve smyslu shora uvedeném užít bez  předchozí 

písemné dohody se zhotovitelem. Důvodem pro předčasné užívání může být naléhavá provozní potřeba. 
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3.    K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 
písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno 
touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 
vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení 
jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, 
záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení 
díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven 
ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán 
oběma stranami a má právní sílu originálu. 

 
4.   V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 
účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

 
Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení, stavební deník, veškerá osvědčení o 
zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do 
díla, protokoly o provedení tlakových zkoušek potrubí, potvrzené záruční listy, doklady o ověření 
funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a 
platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 
125/1997 Sb. a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si stanovily 
v rámci stavebního řízení.  

 
5.   Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa provedení díla stavební deník, do nějž se zapisují 

všechny skutečnosti rozhodné pro splnění této smlouvy. Tento deník je povinen zhotovitel umístit na 
místo přístupné objednateli a o tomto místě objednatele prokazatelně uvědomit. Objednatel je povinen 
sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést deník končí provedením 
díla. Nesouhlasí-li smluvní strana se stanoviskem druhé strany v deníku zapsaným, připojí své 
nesouhlasné vyjádření do deníku spolu s odůvodněním nejpozději do pěti pracovních dnů od zápisu, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Deník po dobu deseti let od provedení díla strany uschovají 
např. pro účely rozhodování o případných nárocích z vad. Pro tento účel je zhotovitel povinen při předání 
díla předat objednateli také kopii stavebního deníku, jakožto dokumentaci k dílu.  

 
6.    Zhotovitel se zavazuje nejpozději ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne řádného předání a převzetí díla 

předat objednateli místo provádění díla uklizené a ve stavu, v jakém je převzal včetně skladovacích 
prostor. 

 
7.    Zbytkový materiál nespotřebovaný při realizaci díla je majetkem zhotovitele a bude odvezen zhotovitelem 

do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla.  
 
8.   Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným technicko-
dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý 
materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-
li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a 
podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odbornou úroveň realizace díla. Bez písemného souhlasu 
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivým.  

9.   Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností jím najatých třetích osob 
na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.  
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 čl. V 
 Doba provedení díla 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že provádění díla se uskuteční v následujících termínech : 
 

      
Dodávka zařízení na stavbu     do 31.03.2017 
Montáž zařízení (dle možností objednatele)   do 15.04.2017 
Předání díla        do 20.04.2017 

 
 

2. Práce budou prováděny za plného provozu kotelny. Objednatel odstaví z provozu spalovnu v termínu 
po dodání eka dle svých možností a dle dohody se zhotovitelem a to na dobu min. 5 pracovních dní.  

 
 
3.    Smluvní strany se dohodly, že shora stanovené lhůty pro provádění díla se prodlužují o dobu prodlení 

objednatele se zaplacením té které části ceny díla ve smyslu čl. III. této smlouvy 
  
 

 čl.VI 
 Zvláštní podmínky provedení díla 

 
1.    Před zahájením prací bude zhotoviteli předáno místo provádění díla - staveniště. O předání bude sepsán 

zápis do montážního deníku zhotovitele, ve kterém bude určeno, v jakém stavu a jakým způsobem bylo 
místo provádění díla předáno.  

 
3. Objednatel umožní zhotoviteli skladování dodávek technologického zařízení v areálu kotelny 

Nemocnice Benešov a krytém prostoru (armatury, nářadí).  
 
 

       čl.VII  
Smluvní pokuty 

  
1.      Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla, resp. dílčí etapy díla  ve 

smyslu ust. čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ust. § 300 a 
násl. z.č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a ust. § 544 a 
násl. z.č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, smluvní pokutu 
ve výši 0,2% (slovy : dvě desetiny procenta) z ceny díla, jak je tato dohodnuta v odst. 1 čl. III. této 
smlouvy, a to za každý den prodlení.  

 
2.   Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla 

nebo její části smluvní pokutu ve výši 0,03% (slovy : tři setiny procenta) z dlužné částky, a to za každý 
den prodlení. 

 
3.      Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele odstraňováním vad a nedodělků zjištěných 

při přejímacím řízení nebo odstraňováním vad díla vzniklých v průběhu záruční doby, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč ( slovy : jedentisíckorun českých ) za 
každý den a vadu či nedodělek, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení. Toto ustanovení se 
nevztahuje na případy řešené ustanovením čl. VIII odst.5 této smlouvy. 

 
4.       Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy : třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné osoby uvedený v této 
písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
v plné výši. 
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 čl. VIII 
 Záruky a nároky z vad 

 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce : 

- 18 (slovy : osmnáct) měsíců na dodávky zařízení a to ode dne řádného protokolárního předání 
díla objednateli zhotovitelem 

 
2.     Záruka se nevztahuje na věci a činnosti určené k provedení díla, které poskytne objednatel. Záruční 

doba se nevztahuje na díly zvýšeného opotřebení – ucpávky, těsnění a na díly či práce které se 
vyměňují pravidelně v rámci pravidelné provozní údržby (čištění filtrů, dotahování spojů, běžné repase 
a kontroly armatur apod.). 

 
3.        Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem seznámit objednatele s podmínkami údržby a  

    zacházení s předmětem díla, přičemž o proškolení obsluhy zařízení bude sepsán písemný protokol.       
          Proškolení obsluhy bude zhotovitel provádět v průběhu zkušebního provozu a ukončí jej nejpozději ke     
          dni předání díla objednateli. 

Záruka se nevtahuje na vady způsobené nedodržování předaných provozních předpisů zařízení, 
neodbornou obsluhou či zásahem neoprávněnou osobou. 

 
4.     V případě závady je zhotovitel povinen dostavit se na její lokalizaci do 24 hodin od nahlášení závady. 

V případě, že s ohledem na charakter závady nepůjde tato odstranit ihned na místě servisním 
technikem zhotovitele, dohodnou se obě smluvní strany na termínu jejího odstranění přiměřené délky 
s ohledem na charakter závady.  
Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení zhotovitele se sjednanou lhůtou 24 hodin na 
lokalizaci závady ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku, je objednatel  oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení.  
V případě prodlení se stanoveným termínem odstranění závady ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku pak ve výši 1000,- Kč (slovy : jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy : do třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany a to na účet oprávněné osoby v této 
výzvě uvedený.  

 
5. Objednatel není oprávněn požadovat po zhotoviteli náhradu škody v případě poruchy zařízení (např. 

z titulu výpadku výroby) v případě, že zhotovitel dodržel lhůty pro lokalizaci anebo odstranění závady 
dle čl. VIII. odst. 5) této smlouvy. Povinnost mít zálohovaný zdroj tepla je na straně objednatele.  
 
 

               čl. IX   
                           Garantované parametry  
  
1. Pro celkovou dodávku zařízení dle této SOD jsou garantovány následující hodnoty: 
          Jedná se o náhradu stávajícího zařízení novým shodným zařízením – parametry spalovny se tímto 

nemění.  

 

čl. X 

Vlastnické právo 

1.1.  Vlastnické právo  k dílu přechází na objednatele okamžikem úplným uhrazením všech faktur zhotovitele. 
 
 

 čl.XI 
 Vyšší moc 

 
1.     Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 

takovéhoto nesplnění závazku vyšší moc, pokud strana neplnící závazky učinila vše pro to, aby vzniku 
vyšší moci zabránila. 
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Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku nepředvídatelných 
událostí mimořádné povahy. Vyšší mocí není stávka ani výluka. 

  
  

 čl. XII 
 Zvláštní ujednání 

 
1. Zhotovitel není oprávněn předat jiné osobě dokumentaci zhotovitele, vztahující se k dílu. Stejně tak 

není oprávněn toto použít k jiným účelům, než je zhotovení díla. 
2.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních    

          stran.  
3. Důvodem pro vypovězení SOD je závažné porušení smluvních ujednání či neplnění dílčích termínů ze   
       strany zhotovitele, nedodržování kvality či rozsahu díla, projektovaných parametrů apod.  

4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 
příslušnými orgány České republiky.  

5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 
právním řádem České republiky. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, vzniklé 
v souvislosti s plněním této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím Městského soudu v Praze. 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými a 
průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran, které musí být 
obsaženy na jedné listině.  

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom paré. 
Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 

8. Přílohy citované v textu smlouvy a v závěru sumarizované tvoří její nedílnou součást.  
9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně příloh) 

přečetly a s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem oprávněného zástupce.  

 
Přílohy smlouvy:  Příloha č. 1 -  Nabídka zhotovitele č. N 011-2017 ze dne 17. 01. 2017.  
 
 
V Benešově dne  ........................               V Kolíně dne ......................... 
 
  
Zástupci objednatele:                                              Zástupce zhotovitele: 
 
…………………………………………..   ....................................................... 
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a. s.   SEA Kolín s.r.o. 
Ing. Oldřich Vytiska, MPA              Ing. Tomáš Šprysl  
ředitel        jednatel 

 
 


