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Č. smlouvy objednatele:___________________________________ č. smlouvy zhotovitele:

SM LO U V A O DÍLO
„ M Š Jirásková -  havárie rozvodů vody"

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

1. M ěsto Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov 

IČO: 002 96 139
DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:
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Bankovní spojení: F
Číslo účtu: 728771/ 0100
Profil zadavatele: ht tps:/ / www.vhodne-uverejneni.cz/ profil/ 00296139

https:/ / zakazky.krnov.cz
na straně objednatele

a

2 . Petr Krnač

se sídlem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

ICO:
DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:

02837455 

CZ8412144840 
f

f s.
í 10

na straně zhotovitele

nov

oddíl B, vložka ...

I.

Pream bule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že ident if ikační údaje  uvedené ve smlouvě jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody v souvislost í s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou 

minimálně ve výši 1.000.000,00 Kč. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv objednateli 

na jeho požádání předložit  k nahlédnutí. Pojistná smlouva tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 
a nedílnou součást této smlouvy.
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li.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést  pro objednatele v MŠ Jiráskové v Krnově instalatérské práce 
k odstranění havárie vodovodních rozvodů.

2. Předmětem plnění dle této smlouvy je:

Demontáž a montáž vodovodního potrubí včetně příslušenství, 

dodávka zařízení, 

instalatérské práce,
zajištění úklidu po provedených pracích,

zajištění úklidu a likvidace suti a ostatního odpadu vzniklého při provádění díla.

Přesné rozpis prací je uveden v Příloze č. 1 ke SoD (Položkový rozpočet)

III.
Doba plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: 23. 8. 2021

Termín ukončení díla: 6. 9.2021

IV.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH 

21 % DPH
CENA CELKEM  VČETNĚ 21% DPH

slovy: čtyřistapadesáttřistatřicet t řicelýchdevadesátdva 

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla.

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného 
zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že 

dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost 
zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem ktéto 

smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze 

za podmínek odsouhlasených oběma smluvními stranami. Nárok na zaplacení více prací vzniká 
zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen 

dodatek ke smlouvě.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě cenové nabídky uvedené v příloze č. 1 této 

smlouvy, která je její nedílnou součástí.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se 
zhotovitel zavazuje obstarat  na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá 

media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

372.152,00 Kč 

78.151,92 Kč 
450.303,92 Kč

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle 
rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí
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rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném 

měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce a tento den je dnem zdanitelného 
plnění. Faktury se budou vystavovat na základě provedených prací dle soupisu těchto prací 

odsouhlaseného smluvními stranami. Soupis prací bude prováděn souhrnně vždy za práce 

skutečně provedené za uplynulý kalendářní měsíc. Zhotovitel nejpozději do t ří (3) kalendářních 
dnů od skončení kalendářního měsíce zašle objednateli soupis těchto prací s tím, že objednatel 

nebo technický dozor stavby tento soupis schválí s připojením podpisu ve lhůtě do sedmi (7) 

kalendářních dní od jeho přijet i nebo v téže lhůtě vrátí tento soupis s výhradami. Odsouhlasením 
a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit  

vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „ faktura" ). 

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění vystavit  a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitost i 

daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

2. Splatnost  řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Faktura nepodléhá režimu přenesení daňové povinností dle § 92 zákona o dani z přidané 
hodnoty (není ekonomický příjem). Kromě náležitost i stanovených právními předpisy je 

zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo 
smlouvy),

c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikáni, IČO a DIČ zhotovitele,
d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor 

veřejných zakázek),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) přesný název projektu,
h) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem nebo 

technickým dozorem stavby, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu, označení banky a číslo 
účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
3. Platby budou provedeny bezhotovostně. Zhotoviteli nebude poskytována záloha na požadované 

práce.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoli fyzickou kontrolou na staveništ i prováděnou oprávněnými zástupci objednatele 
i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly 

nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

5. Zhotovitel je povinen doručit  fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence.

6. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, 
vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo 
smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty 

splatnost i vrát it  zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 
objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

7. Vrátí-lí objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení opravené faktury.
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu 

smluvní strany, která provádí platbu -  plní svojí povinnost zaplatit .

9. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo 
provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo písemnými pokyny objednatele.
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VI.

Předání a převzet í díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 
v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla.

2. Za dokončené se považuje dílo, pokud bude předvedena způsobilosti díla sloužit svému účelu. 

Objednatel tak nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo estet icky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují.

3. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu §2605 Obč. zák.) 

bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením ihůty pro jejich 

odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenost i 

k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem 
přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu 

řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla 
objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky 
odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li 
v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta kratší lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli 

takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán 
dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

d) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním,

f) datum a místo sepsání zápisu,
g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

h) seznam převzaté dokumentace,
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,

j) datum ukončení záruky na dílo,
6. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě (3x v t ištěné podobě).
7. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

8. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po 

odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnost i nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy jsou 

uvedeni v této smlouvě.

4|S t r á n k a



kt rnov
VII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništ i udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad 

zajist it  v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých 

při provádění díla.

2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit  objednateli a navrhnout mu další postup.

4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů 
či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

5. Zhotovitel je povinen zajist it  a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

odpovědnost, jako by je prováděl sám.

6. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení.

7. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (poddodavatelů) může být provedena pouze po 

předchozím písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
Poddodavatelské schéma s uvedením všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

Vlil.

Záruka za dílo, odpovědnost  za vady

1. Dílo má vady, jest liže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které 

se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
jest liže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Záruční lhůta díla je dohodnuta v délce 24 měsíců na všechny práce a dodávky s výjimkou zařízení 
a předmětů, na které dodavatel poskytuje delší záruku.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.

5. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit  dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to 

i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 

sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. Zhotovitel je povinen započít  s odstraněním vady do 3 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním 

uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel 
oprávněn odstranit  vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu 

odstranit  nejpozději do 5 pracovních dnů po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny 

respektovat technologické lhůty a klimat ické podmínky pro provádění prací.

8. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

9. Reklamaci lze uplatnit  nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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IX.

Sm luvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 

DPH, za každý i započatý den prodlení se splněním termínu dokončení a předáním díla bez vad 

a nedodělků a nedodělků. Za předání díla se pro účel tohoto smluvního ujednání považuje den 
podpisu protokolu podle článku VI. bodu 3. této smlouvy.

2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit  smluvní 
pokutu ve výší 500,00 Kč, za každý i započatý den prodlení zhotovitele.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 
Kč za každý i započatý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení 

a každou neodstraněnou vadu.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je 

zhotovitel povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za vadu a den 
prodlení.

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplat í povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9. Vznikne-li Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele zajištěné smluvní pokutou dle této 
smlouvy škoda, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli tuto škodu v plné výši vedle smluvní 

pokuty, a to i pokud tato škoda převyšuje sjednanou smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen splnit  
povinnosti zajištěné smluvní pokutou i po jejím zaplacení. Smluvní pokuta dle této smlouvy bude 

vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami Zhotovitele, bude-li toto 
započtení možné.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde 

druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnost i uveřejněním v registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

2. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 

Občanského zákoníku a souhlasí s t ím, že i nejistá a/ nebo neurčitá pohledávka je způsobilá 
k započtení.

3. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být  vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze smluvních stran.
4. Odpověď strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku obsahuje 

dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když 
podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 Občanského zákoníku riziko změny okolnost í.
6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
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kc rn o v
ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku. Pro případ, že kterékoliv 

ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez 

zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Smluvní strany vylučují aplikací následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto smlouvu: 

§557, §1740 odst. 2, §1743 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 
prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat  

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo 

dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při 

provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit  
zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit  svá práva a povinnost i 

plynoucí ze smlouvy t řet í osobě.

12. Zhotovitel je povinen spolupůsobit  při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) 
zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění.

13. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Města 
Krnova (www.krnov.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 
č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).
15. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, apod.) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas 

s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost  svých jednatelských oprávnění.

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečet ly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

K uzavření této smlouvy dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 2720/67/RM/ 2021 ze dne

23.8.2021.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Příloha č. 1 -  cenová nabídka
2. Doklad o pojištění odpovědnost i z provozní činnost i zhotovitele
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Kód: 00

Stavba: ¿holka

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo

CC-CZ:
Oatum; 2 8. 2021

Zadavatel iC

DIČ:

Zhotovitel IČ

OiČ.
Proiektant IČ

OIŮ:
Zpiacovatel IČ

DIČ:

Poznámka

Cena bez DPH 372 152.00

Sazba dané Základ dané Výáe dané

DPH základní 21,00% 372152,00 78151.92

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 450 303,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a pod po: Razítko

Objednavatel Zhotovite l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Suana I z 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

00

školka

Datum

Projektant:

Zpracovatel:

2.8 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK| Cena 5 DPH |CZK]

Náklady z rozpočtů 372152,00 450 303,92

00 Školka 372 152,00 450 303.92
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SOUPIS PRACÍ

Stavba;
ško lka

Místo;

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 2. 8. 2021

Projektant
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m 372 1 52 ,00

D H S V P ráce  a d o d á v ky  H S V 3 6 6 0 ,2 0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 3 660,20

2 K 973031324
Vysekáni kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 150 mm kus 10,000 3

1 K 973031334 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,16 m2 hl do 150 mm kus 20,000 3

D P S V P ráce  a d o d á vky  P S V 362 8 0 2 ,2 0

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 362 802,20

3 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
40 m 100,000

i-------------------------
)

4 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
50 m 200,000 )

28 K 722130992 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí oboustranná svěrná spojka DN 25 / G 3/4 kus 2,000 >

26 K 722130993 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí oboustranná svěrná spojka DN 32 / G 1 kus 12000 )

27 K 722130996 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí oboustranná svěrná spojka DN 65 / G 2 kus 2,000 I

30 K 722131943 Potrubí pozinkované závitové propojeni potrubi svěrná 
spojka PN 16 DN 25 / G 3/4

kus 4,000 )

29 K 722131944 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná 
spojka PN 16 DN 32 / G 1 kus 14,000 )

6 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm m 260,000 )

7 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25x4,2 mm m 108,000 5

8 K 722174024 Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm m 132.000 S

9 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm m 88,000 )

10 K 722174026 Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
50 x 8,4 mm m 120,000 )

11 K 722174062 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm kus 10,000 )

13 K 722174063 Potrubi vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm kus 10,000 3

12 K 722174064 Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x 5,4 mm kus 10,000 3

14 K 722181231
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 m 260,000 3
mm

15 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 m 328,000 3
mm

16 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubi přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE U do 13 mm DN do 63 m 120,000 3
mm

17 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 260,000 3

18 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 108,000 3

19 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 132,000 3

20 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 108,000 3

21 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 120,000 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 722190401 Vyvedení a upevněni výpustku do DN 25 kus 22,000 ?

23 K 722190403 Vyvedeni a upevněni výpustku do DN 100 kus 1,000 T

31 K 722232153
Kohout kulový přimý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprútokový vnitřní závit těžká řada kus 6,000 >

32 K 722232154 Kohout kulový přimý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprútokový vnitřní závit těžká řada kus 6,000 i

33 K 722232155 Kohout kulový přimý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprútokový vnitřní závit těžká řada kus 9.000 )

34 K 722232157 Kohout kulový přimý G 6/4 PN 42 do 185°C 
plnoprútokový vnitřní závit těžká řada kus 4,000 5

25 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 708,000 l

5 K 722290821 Přemístěni vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m 1 0,300 )

24 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 6m % 3 591,390 >

d  H Z S  H o d ino vé  z ú č to va c í sazby 5 6 8 9 ,6 0

| 351 K | | HZS22122145 [naplánováni tras potrubí_____________________ | hod | 20,000[______  0
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dir ct
pojišťovna

Návrh pojistné smlouvy 

pojištění podnikání 491

Číslo pojistné smlouvy: 9020009187

Přehled Vašeho pojištění

Zájemce: Petr Krnéč, IČ 02837455

Sídlo / 101

Co chcete pojistit Do jaké částky

O  Budovy není pojištěno

O  Zásoby není pojištěno

Q  Stroje, elektronika a ostatní vybavení není pojištěno

Odpovědnost za újmu 10 000 000 Kč

Q  Přerušení provozu není pojištěno

^  Asistence k budovám není pojištěno

Které škody jsou vyloučeny?

Nebudeme hradit škody, které bylyzpůsobeny úmyslně. Škody, které nastalypřed počátkem pojištění. Škody, které 
nastaly v rozporu se sjednanými pojistnými nebezpečími, která jsou definována ve Slovníku pojmů pro pojištění 
podnikání. Dále nebudeme hradit škody způsobené tak. jak je uvedeno v článcích „Kdy a za co nebudeme plnit" 
v jednotlivých všeobecných či doplňkových pojistných podmínkách pro pojištění podnikání.

Co dělat  při škodě
Jestliže Vám nastane škoda na pojištěném majetku nebo ji někomu způsobíte vy, oznamte nám ji prosím na telefonu 
(+420) 221 221 221 nebo prostřednictvím webového formuláře na našich stránkách direct.cz.
Pokud budete potřebovat pomoc naší asistenční služby, kontaktujte ji prosím na telefonu (+420) 291 291 291.

Další upozornění

Parametry pojištění jsou uvedeny dále v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Zájemce zaplacením pojistného uvedeného v této smlouvě potvrzuje, že:

• žádá o pojištění z vlastního podnětu na základě doporučení ze strany zprostředkovatele nebo pojišťovny;
• záznam z jednání je úplný a pravdivý;
• pojištění odpovídá jeho požadavkům a potřebám.

Nesouhlas se záznamem zjednání může zájemce projevit nezaplacením pojistného uvedeného v této smlouvě.

Datum t isku: 27.11.2020 03:08:33

Oliect  pojišťovna, a s., ne sídlem Nove sady 396/ 25. 602 00 Brno •  IČ: 250 739 53 • DIČ: CZ 699 004 295 •  japsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně. oddíl B. vložka 3365 •  dlrect .ct 1/5
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dir et
pojišťovna

Návrh pojistné smlouvy 

pojištění podnikání 4 *

Smluvní strany

Číslo pojistné smlouvy: 9020009187

Smlouvu sjednává (pojistník): Petr Krnáč

IČ: 02837455

Sídlo: fi )1

Korespondenční adresa: J

Telefon: '

E-mail: f z

Obor podnikání: Instalatérství, vodoinstalatérství. topenářství

Hodnota příjmů za posledních 12 měsíců: do 3 000 000 Kč 

Pojistník je shodný s pojištěnou osobou.

Pojišťovna: Direct pojišťovna, a.s., IČ 25073958, DIČ CZ6990Q4195, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 3365

Nové sady 996/25, Brno, 602 00 

+420 221 221 221 

info@direct.cz

Sídlo:

Telefon:

E-mail:

Datum tisku: 27. i l .  2020 03:02:33
D ircc t p o jiš ťo vn a , a .s., se s íd le m  N o ve  s a d y  2 9 6 /2 S . 6 0 2  CO B rn o  •  IČ: 2 5 0  73 9  SS •  D IČ: CZ 69 9  0 0 4  1 9 5  •  zapsaná v  o b c h o d n ím  re js t řík u  k ra js ké h o  so u d u  v  B rn ě . o dd '1 B. v ložka  3 3 6 5  •  d ir e c t .c r 2/5
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dir ct
pojištovna

Návrh pojistné smlouvy 

pojištění podnikání

Číslo pojistné smlouvy: 9020009187

Pojištění odpovědnost i za újmu

Pojištění je platné na území Evropy

Pojistná nebezpečí Kolik nejvíce vyplatíme a jakým způsobem

Obecná odpovědnost za újmu 10 000 000 Kč za škody, které vzniknou za rok 
(jedná se o roční limit plnění)

Náhrada zdravotní pojišťovně a orgánům 
sociálního zabezpečení

10 000 000 Kč za škody, které vzniknou za rok 
(jedná se o roční limit pinéní)

Odpovědnost za věci převzaté a užívané 5 000 000 Kč za škody, které vzniknou za rok 
(jedná se o roční limit plnění)

Odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem 
nebo vadně vykonanou prací zjištěnou po předání

5 000 000 Kč za škody, které vzniknou za rok 
(jedná se o roční limit plnění)

Čistá finanční škoda 1000 000 Kč za škody, které vzniknou za rok 
(jedná se o roční limit plnění)

Nemajetková újma 500 000 Kč za škody, které vzniknou za rok 
(jedná se o roční limit plnění)

Odpovědnost za věci vnesené a odložené 250 000 Kč za škody, které vzniknou za rok 
(jedná se o roční limit pinéní)

Zvolená spoluúčast 1000 Kč z každé škody

Roční pojistné po slevě 5 857 Kč

Důležitá upozornění
Výše uvedené pojištěni se řídi všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění podnikáni označenými jako 
VPPP-03/2019. Pojištění odpovědnosti za újmu se dále řídí doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění 
odpovědnosti za újmu DPPPO-03/2019. Pojištění odpovědnosti za újmu nenahrazuje pojištění profesní 
odpovědnosti, kterou definuje zákon.

Datum t isku: 27.11.2020 09:02:38
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pojištění podnikání 491

Rekapitulace

Číslo pojistné smlouvy: 9020009187

Celkové výsledné roční pojistné před slevou 6 890 Kč

Výše slevy 1033 Kč

Celkové výsledné roční pojistné po slevě 5 857 Kč

Frekvence placení ročně

Výše splátky pojistného 5 857 Kč

Datum sjednání pojištění 27.11. 2020

Datum počátku pojištění 28.11. 2020

Datum ukončení pojištění na dobu neurčitou

Ke vzniku pojištění dojde připsáním pojistného

ve výši 5 857 Kč

na účet Číslo 123-1562900267/0100

pod variabilním symbolem 9020009187 

neipozději do 5.12. 2020

Ident ifikace zprost ředkovatele

Zprostředkovatel pojištění: FINCENTRUM & SWISS LIFE SELECT A.S.

Číslo společnosti: 0200310

Obchodník: IVANA TURKOVÁ

Číslo obchodníka: 0098004

Telefon: +420732134467

E-mail: ivana.turkova@fincentrum.com

Datum t isku: 27.11. 2020 09.02:33
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Návrh pojistné smlouvy 

pojištění podnikání

Číslo pojistné smlouvy: 9020009187

Zpracování osobních údajů

Pojistitel zpracovává osobní údaje pojistnika a dalších osob uvedených na smlouvě. Hlavním důvodem zpracování je 
sjednání, uzavření a plnění smlouvy, dodržování právních povinnosti a také ochrana oprávněných zájmů pojistitele 
či pojistnika, případně zájmů dalších osob, kterých se zpracování týká nebo může týkat (pojištěné osoby, poškozeni 
apod.). Mezi oprávněné zájmy patří i přímý marketing spočívající v zasílání obchodních sdělení, která se týkají naší 
činnosti, produktů a služeb. Součástí zpracováni může být i předání osobních údajů ostatním pojišťovnám, jakož 
i sdružením pojišťoven, popř. do jiných států, je-li to nezbytné pro ochranu nebo výkon práv (včetně prevence 
podvodu) a pro plněni povinnosti plynoucích z pojistné smlouvy. Při zpracování osobních údajů se řídíme všemi 
pravidly stanovenými právními předpisy.

Vaše prohlášení

Pojistnik prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic 
podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen 
"Občanský zákoník").

Pojistnik prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji 
v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku.

Pojistnik prohlašuje a zaplacením pojistného stvrzuje, že převzal před uzavřením této pojistné smlouvy pojistné 
podmínky a další dokumenty vztahující se k předmětnému pojištěni:

• předsmluvní informace PIP-01/2019,

• pojistnou smlouvu,

• pojistné podmínky, na které tato smlouva odkazuje.

• sazebník poplatků a odměn Sazebnik-01/2019,

• slovník pojmů SPP-03/2019,

• informace o zpracováni osobních údajů IZOS-01/2019 a svých právech, zejména právu na informace, přístup 
k údajům a jejich přenositelnost, právu na opravu, výmaz nebo omezení, a právu podat námitky proti 
zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů.

Dále pojistnik prohlašuje, že převzal pojistnou smlouvu a že byl pojišťovnou upozorněn na případné nesrovnalosti 
mezi nabízeným pojištěním a pojístníkovými požadavky v souladu s ustanovením § 2789 Občanského zákoníku.

Pojišťovna Vám předkládá tento návrh pojistné smlouvy, jež můžete přijmout zaplacením pojistného ve výši 
uvedené v tomto návrhu do 5.12. 2020. Smlouva bude uzavřena dnem zaplacení pojistného.

)

Pavel Řehák
Předseda představenstva

Martin Frko
Místopředseda představenstva
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