
SMLOUVA O DÍLO

Obchodní název:
se sídlem:
jednající:
IČO /DIČ:
bankovní spojení:
email:
Tel. č.:
na straně jedné,
dále jen ,,Zhotovitel"

a

Obchodní název:
se sídlem:
jednající:
IČO /DIČ:
bankovní spojení:
email:
Tel. č.:

Podlahy Blažek,s.r.o.
Průmyslová l 140
Ing.Marcela Blažková

info@podlahyblazek.cz

Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
RNDr. Petr Koiš, Ph. D., ředitel školy
0

sou@,soukyjov.cz

na straně druhé,
dále jen ,,Objednavatel"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva,,)

I. Předmět a místo plnění smlouvy

l. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednavatele za podmínek níže uvedených opravy podlah dle požadavků
stanovených průzkumem trhu na akci Opravy podlah, (dále jen ,,Dílo") a objednatel
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v ČI. II
této smlouvy.

2. Dílo bude realizováno v místech plnění:

a) Za Humny 3303/24, 697 01 Kyjov - (učebna 57, učebna 58)
b) Havlíčkova 1223/17 - (učebna 2-007)

II. Cena za Dílo

l. Zhotovitel dodá Dílo Objednavateli ve sjednané ceně, v celkové výši 156 499,- KČ bez
DPH. Dílo je klasifikováno jako dodávka s přenesenou daňovou povinností dle zákona



235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude
fakturováno v ceně bez DPH.

2. Termín splatnosti je stanoven na dobu 14 dní od převzetí faktury Objednavatelem.
3. Objednavatel se zavazuje Zhotoviteli uhradit cenu za Dílo na účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to na základě faktury - daňového dokladu, který
bude Zhotovitelem zaslán nebo předán Objednavateli po kompletním provedení Díla.
Faktura bude mít veškeré náležitosti vyžadované právními a účetními předpisy, a to
zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

III. Termín zhotovení díla

l. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude zhotoveno v termínu nejpozději
do 15. 7. 2021, přičemž termín zahájení prací je stanoven
od l. 6. 2021, a to vyjma sobot, nedělí a svátků.

IV. Předání a převzetí Díla

l. K předání a převzetí Díla dojde do tří dnů od oznámení Zhotovitele Objednateli, že
Dílo je dokončeno.

2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
3. Účastníci této smlouvy dále sjednávají následující sankce:

a) V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý den prodlení.
b) V případě prodlení Objednavatele s úhradou ceny za Dílo je Zhotovitel oprávněn
požadovat od Objednavatele úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % z ceny Díla za
každý den prodlení.

V. Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 3 roky od předání Díla objednateli.
2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či

nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti
bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Zvláštní ujednání

l. Objednavatel se zavazuje předat Zhotoviteli objekt ve stavu způsobilém pro provedení
Díla a zajistit vstupy potřebné pro provádění Díla.

2. Objednavatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zjistí-li, že Zhotovitel provádí
Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po Zhotoviteli odstranění vad
vzniklých nesprávným prováděním a žádat provádění Díla řádným způsobem.

3. Zhotovitel zodpovídá Objednavateli za případné Škody na majetku způsobené při
provádění Díla.



VII. Závěrečná ustanovení

l. Na vztahy v této smlouvě neupravené se použije příslušných ustanovení občanského
zákoníku.

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran
a mohou být provedeny pouze písemně, formou smluvního dodatku k této smlouvě.
Smluvní dodatky musí být řádně označeny, číslovány ve vzestupné číselné řadě,
datovány a podepsány oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva bude uveřejněna Objednavatelem prostřednictvím registru smluv

postupem dle Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění.

5. ÚČinnosti Smlouva nabývá dnem uveřejnění dle zákona o registru smluv.
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá

ze smluvních stran.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční
podpisy.

v Kyjově dne 27.4.2021
jov.

jov
p'

Objednatel Zhotovitel


