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Smlouva o dílo 
(dále jen „smlouva“) 

Uzavřená dle § 2586 zák.č 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník) 

 

1. Smluvní strany 
(1) Objednavatel: 

Název:     Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná  obchodní  
     společnost 

Adresa sídla:    Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 

Statutární orgán:   RNDr. Antonín Fiala, prokurista 

IČ:     60930811 

DIČ     CZ627500352 

Zápis v obchodním rejstříku:  HK-firm 984/94/5 Rg. A 3937 

Osoba oprávněná k podpisu:  RNDr. Antonín Fiala 

 

 (dále jen jako „objednavatel“) 

(2) Zhotovitel: 

Název:     VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o. 

Adresa sídla:    Albertova 1393, 564 01 Žamberk 

Statutární orgán:   Ing.  Jiří Vencl, jednatel společnosti 

IČ:     49810278 

DIČ     CZ49810278 

Zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Hradci Králové C 4667 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Jiří Vencl 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Vencl 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 

“ ATS Knopovo nám. automatická stanice“  

 

Předmětem akce je :  Dodávka čerpadla včetně osazení ATS Knopovo náměstí dle 
rozpočtu v příloze této smlouvy.  
 

2.2. Dílo se zhotovitel zavazuje , provést  na svůj náklad  a předat je objednateli v ujednaném 
čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo  provést 
v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy 
upravujícími provádění staveb, ustanovení této smlouvy a s projektovou dokumentací popř. 
jiných dokumentů. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

 

3. Doba plnění 

 
3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. 

Předpokládaný termín zahájení díla je: 7.5 2021 

Termín dokončení celého díle je nejpozději do:  12.5. 2021 

3.2. Objednatel je oprávněn změnit termíny plnění této smlouvy. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době, s ohledem na klimatické podmínky ovlivňující technologické 
postupy 

 

 

4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

 
4.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní, 

pevná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu daným rozpočtem. Celková cena za provedené 
dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

 

Celková cena bez DPH činí:    195.000,-Kč 

4.2. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

4.3. Splatnost faktury 14 dní. 
 

5. Provádění díla  

 

5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou 
odpovědnost a ve sjednané době. 

5.2. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným 
termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém 
zkráceném termínu. 

5.3. Náklady na dodatečné práce budou zhotovitelem účtována objednavateli podle 
odpovídajících jednotkových položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a 
množství odsouhlaseného objednavatelem.  
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6. Předání díla 
 

6.1. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací a činností v plném rozsahu  této 
smlouvy. 

 

7. Vady díla a záruky za jakost 
 

7.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce  36 měsíců (dále jen „záruční 
doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, 
které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za 
vady, které objednavatel zjistil a které včas reklamoval. 

 

8. Smluvní pokuty 
 

8.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či 
nedodělek ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH “ této smlouvy za každý den prodlení, 
oproti písemné výzvě objednavatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a 
nedodělků sjednané v zápise o převzetí. 

 

9. Závěrečná ujednání 

 
9.1. Smlouvu o dílo lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 

dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnou 
smlouvy nepovažují. Přílohou této smlouvy je rozpočet akce.  

9.2. Jakékoliv oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této 
smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo 
doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to na adresu jeho sídla. 

9.3.  Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 
vlastnoručními popisy. 

9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, když každé ze smluvní stran náleží jedno 
vyhotovení a   nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran 

 
 
Za objednavatele:    Za zhotovitele: 
 
 
V Žamberku dne 4.5.2021   V Žamberku dne 4.5.2021 
 
 
 
Podepsáno RNDr. Antonín Fiala   Podepsáno Ing. Jiří Vencl  
 
 
 
……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

RNDr. Antonín Fiala                Ing.  Jiří Vencl 
          prokurista                 jednatel 
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