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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

 
 

I. Smluvní strany 
 

I.1. Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace  
se sídlem: 679 35 Šebetov 1  

zastoupena: Mgr. Eva Kalová, ředitelka  

IČO: 00838446  

DIČ: CZ800838446  

bankovní spojení: KB Boskovice  

číslo účtu: 107-6783110237/0100 

(dále jen „objednatel“), 

a 
 

I.2. Ing.arch. Kateřina Hašková 

se sídlem: Jungmannova 74, Tišnov 666 01 

IČO: 03697860 

DIČ: CZ7651263752 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.  

číslo účtu: 284784635/0300 

zapsán v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Tišnov (dále jen „zhotovitel“), 

 
 

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Smlouvu o dílo na (dále jen „smlouva“) 
na zhotovení projektové dokumentace a na obstarání souvisejících výkonů. 

 
 

II. Předmět díla 
 

II.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavbu s názvem „ Sanace zaklenutého potoka“ na svůj náklad a 
nebezpečí vypracuje pro objednatele dokumentaci ve stupni – Příprava zakázky (PZ + DNS) rozsahu 
a za podmínek ujednaných ve smlouvě. 
 
Při zpracování projektové dokumentace se bude řídit předanými výchozími podklady objednatele 
a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

 

II.2. Zhotovitel objednateli předá dílo v tomto rozsahu: 
 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu - polohopis, výškopis 
• Sonda kopaná 1ks - ověření průběhu stávající trasy zaklenutého potoka 
• Paspotrizace stávajícího stavu 
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• Zakreslení zjištěných zkutečností a dat .dwg nebo .dgn - podélný profil, příčné profily, situace 
koordinační 

• Kompletace podkladů včetně tisku 4paré 
• Předběžný návrh sanace - 2 varianty včetně hrubého propočtu nákladů na realizaci a inženýrské služby , 

zpracování v .dwg nebo .dgn 
• Kompletace návrhů, tisk 4 paré 

 
II.3. Objednatel  se  zavazuje,   že   dokončenou dokumentaci   převezme,   zaplatí za její zhotovení 
a za související výkony  dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 
 
 

III. Způsob vypracování projektové dokumentace 
 
 
III.1. Dokumentace bude  vypracována  osobou  oprávněnou  (osobami  oprávněnými) ke 
zpracování podle § 158 stavebního zákona, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, 
autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové dokumentace, 
prokázána jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla.  
 

III.2. Dílo je zhotovitel povinen zpracovat a předat objednateli v níže uvedeném počtu: 

a) Dokumentace PZ, včetně dokladové části - 4 paré v tištěné podobě;  

b) Veškerá dokumentace, která  má  být  odevzdána  v elektronické  podobě,  bude  objednateli  
předána na CD/DVD nosiči ve formátech: .pdf - textová i výkresová část, .dwg - výkresová část, 
.doc - textová část. 

 
 

IV. Cena díla 
 
IV.1. Cena díla v rozsahu dle čl. II. a III. smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. 

 
IV.2. Cena díla podle čl. II. a III. smlouvy je pevná a nepřekročitelná a činí: 

 
Dokumentace pro přípravu zakázky  (PZ + DNS ) 
 

153.00,00 Kč (slovy: sto padesát tři tisíc korun českých) 
 

 
V. Platební podmínky 

 
V.1. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění celého díla. 

 

V.2. Zálohové platby se nesjednávají. Platba za realizaci díla bude hrazena na základě faktury 
vystavené zhotovitelem, a to po provedení a řádném předání díla dle článku IV.2. této smlouvy. 
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít části díla, které vykazují vady a nedodělky. 

V.3. Jednotlivé faktury musí obsahovat tyto údaje: 
� označení faktury a její číslo, 
� název a sídlo objednatele a zhotovitele, 
� předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli, 
� fakturovanou částku, 
� číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
� den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti, 
� označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba, 
� razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 
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V.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji  zhotoviteli  k  doplnění.  V  takovém  případě  lhůta  splatnosti  neběží  a  začne  běžet 
až doručením opravené faktury objednateli. 

 

V.5. Faktura je splatná do 14 dní od jejího řádného doručení objednateli. 
 

V.6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně 
dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem 
z ujednané ceny podle článku IV. za jednotlivé práce, uvedené v článku II. a III. smlouvy. 
 
 
 

VI. Doba zhotovení díla 
 
 
VI.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli předmět díla dle čl. II. v rozsahu 
a obsahu dle čl. III. v termínu do tří měsíců od podpisu smlouvy oběmi stranami.. 

 

VI.2. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele písemně vyzvat.  
 

VI.3. Dodržení termínu plnění je  závislé  od  řádného  a  včasného  spolupůsobení  objednatele. 
Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním 
povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 

 
VI.4. Zhotovitel není v prodlení termínu  v případech zapříčiněného Vyšší mocí. Např. zdržení 
spojené s vyjadřovací činností dotčených orgánů. 

 
 

VI.5. Dílo podle článku II. a III. smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním objednateli. 
Odevzdáním díla se rozumí její osobní odevzdání objednateli  bez vad a nedodělků s potvrzením 
o převzetí v sídle objednatele. 
 
 
 

VII. Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky, odpovědnost za škody 
 
 
VII.1. Zhotovitel odpovídá za  to,  že  předmět  smlouvy  bude  zhotoven  podle  smlouvy  tak, 
že jej objednatel bude moci použít pro další projekční činnost a přípravu zakázky. 

Zhotovitel neodpovídá za  vady,  které  byly  způsobeny  použitím  podkladů  převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 
 
 

VIII. Podmínky a způsob provedení díla 
 
 
VIII.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být stavba 
umístěna, a provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

 

VIII.2. Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  upozornit  objednatele  na  skryté  překážky 
a na nevhodnost jeho případných pokynů. 
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VIII.3. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna.  
 
 

IX. Sankce 
 
 
IX.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve lhůtě uvedené 
v článku VI. smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové 
ceny díla za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad díla uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky 
objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. 

 

IX.2. Neodstraní-li  zhotovitel   ve   shora   sjednané   lhůtě   vady   zhotoveného   díla,   zavazuje 
se zaplatit objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení; nebude-li k okamžiku prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla 
uhrazena faktura, bude smluvní pokuta uhrazena formou započtení této pohledávky objednatele oproti 
zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel tímto svůj souhlas. 
 
 

X. Odstoupení od smlouvy 
 
 
X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo v případech podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a  je  účinné  okamžikem  jeho  doručení  druhé  smluvní  straně.  Odstoupením 
od smlouvy se smlouva ruší. 

 
X.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže  zhotovitel  provádí  dílo  nekvalitně,  s  hrubými  chybami,  v  rozporu  se  zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami; 

b) jestliže bude na zhotovitele podán insolvenční návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; 

c) jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace; 
d) jestliže objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více 

než třicet dní. 
e) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle odst. VI.1. smlouvy, které bude delší než 
šedesát kalendářních dnů. 
 

 
XI. Ostatní ujednání 

 
 
XII.1. Místem předávání a přebírání dokumentů souvisejících s předmětem díla je sídlo objednatele. 
 
 

XII. Závěrečná ujednání 
 

XIII. 1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

 

XIII.2. Měnit nebo doplňovat smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen 
v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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XIII.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po 
jednom stejnopisu. 

 

XIII.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

Obě  strany  se  s  obsahem  smlouvy  seznámily  a  prohlašují,  že  tato  plně  vyjadřuje  jejich  jasnou 
a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy. 
 
Zhotovitel dává souhlas se zveřejněním smlouvy v registru smluv. 
 
 
 
 
V Šebetově dne V Tišnově dne  

 
 
 
 

.......................................... ............................................ 
za objednatele                                                                            za zhotovitele 
Mgr. Eva Kalová                                                                       Ing.arch. Kateřina Hašková



Smlouva o dílo na projekční práce pro stavbu „ Sanace zatrubněného potoka - Šebetov“ 

 

 

 


