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SMLOUVA O DÍLO č. 486 / 2017 
Zhotovení prováděcí projektové dokumentace stavební obnovy mostku u hlavního 

portálu zámku v Pardubicích 
 

                                 Smluvní strany 
 
Objednatel:  
 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
 
Sídlo:      Zámek č.p. 2 

530 02 Pardubice 
IČO:      14450542 
DIČ:      CZ14450542 
Bankovní spojení:    Komerční banka Pardubice 
Číslo účtu:     26534561/0100  

 
Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za objednatele zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy:  

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel, tel.: +420 466 799 240 
Ing. Jana Jelínková, zástupce ředitele, tel.: +420 799 267 

Ve věcech technických:  Hana Bičíková, DiS., bicikova@vcm.cz, m: 602 644 930 
 
Zhotovitel: 
 
INRECO, s.r.o. 
 
Sídlo :    Škroupova 441/12  
IČO:     48155586 
DIČ:    CZ48155586  
Bankovní spojení:   Raiffeisen bank  
Číslo účtu:    775777800/5500 

 
 

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou za zhotovitele zmocněni jednat: 
Ve věcech smluvních a obchodních:  Ing. Petr Rohlíček, jednatel  
Ve věcech technických:    Ing. Petr Rohlíček, jednatel 
Kontakt:      775 777 810; email: rohlicek@inreco.cz 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejich 
příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  
 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele zpracovat:  

Prováděcí projektovou dokumentaci stavební obnovy mostu u hlavního portálu 
zámku v Pardubicích ke stavebnímu řízení nebo ohlášení stavby a provedení 
stavby ve standartním rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb vč. soupisu 
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prací a položkového rozpočtu navržených stavebních úprav včetně 
restaurátorského průzkumu a záměru na restaurování pískovcového zábradlí dle 
nabídkového rozpočtu zpracovaného dne 20. 5. 2017, který je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování dokumentace a řádné provedení díla. V závěru prací na 
dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele 
s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i 
zapracování připomínek objednatele do dokumentace - platí pro pozemní stavby.  

3. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v šesti vyhotoveních v 
českém jazyce. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD 
nebo DVD ve formátu PDF. Všechna paré budou řádně autorizovány.  

 
                                                    

Článek II. 
    Cena za dílo 
 

1.   Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na základě 
cenové nabídky zhotovitele, která je součástí této smlouvy a činí: 
 
cena za zhotovení prací bez DPH:                                                           154 000,- Kč      
DPH ve výši 21% celkem:                                                                               32 340,- Kč  
cena za zhotovení díla s DPH celkem:                                                         186 340,- Kč 
                                    
Tato celková cena je cenou maximální za zhotovení celého díla dle schválené cenové 
nabídky – nabídkového položkového rozpočtu, pokud nedojde ke změně v sazbě daně 
DPH.   
 
2.   Výše daně z přidané hodnoty bude vycházet z právě platného znění zákona o této 
v závislosti na termínech provedení prací a zabudování dotčených materiálů a 
specifikací. 
 
3. V případě dočasného přerušení, nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu 
na straně objednatele, je tento povinen zaplatit zhotoviteli skutečně vzniklé náklady.             
 
                                                

 Článek III. 
    Financování díla 

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury – daňového 
dokladu, který bude vystaven a předán objednateli po dokončení díla  
 
2.   Faktury musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 zák. 235/2004 Sb. 
 
3.   Splatnost vystavených faktur se sjednává do 14 dnů ode dne jejich prokazatelného 
předání objednateli. 
 
4. Objednatel se zavazuje, že provedené dílo převezme a uhradí za jeho zhotovení 
cenu uvedenou v bodě II. 1 této smlouvy.  
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Článek IV. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat 
objednateli v tomto termínu: 

- předmět díla uvedený v čl.I bod 1. nejdéle do 30. 9. 2017  
 
2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závazné za předpokladu řádné a 
včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 
 
3. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel 
toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, a to nejpozději do 15ti dnů od 
prokazatelného vyzvání k jeho převzetí.  
 
4. Za prodlení se splněním závazku ve smyslu této smlouvy se neuvažuje dočasné 
přerušení prací, na kterém se dohodnou formou písemného zápisu zhotovitel 
s objednatelem.  
 

Článek V. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Práce a služby, 
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém 
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám 
stanoveným touto smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci 
provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení 
díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla 
nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se 
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům 
platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním 
úřadem a zainteresovanými orgány. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky za nichž se má dílo realizovat. 

 
 

Článek VI. 
                           Záruka a zodpovědnost za vady na díle   

1.   Záruční lhůta začíná běžet dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka 
záruční doby se stanovuje na 36 měsíců.. 
 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, nebo na ni objednatele upozornil, ale ten na jejich použití trval. 
 
3.   Záruka spočívá v tom, že zhotovitel případné vady bezplatně odstraní. 



Východočeské muzeum v Pardubicích 

Strana 4 (celkem 6)                              SOD č. 486_2017 

 
4.  Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad v co nejkratší technicky 
možné lhůtě, nejpozději však do 14ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace. 
  
5.  Reklamaci je nutno uplatnit písemně, faxem, telefonicky s dodatečným písemným 
potvrzením, a to bezprostředně po jejím zjištění.  
 
 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když: 

a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní 
provádění kontrol díla nebo jeho části. 

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání 
dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto 
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak.  

c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.  

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v 
souladu se smlouvou. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V 
takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje. 

1. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v 
ostatních článcích této smlouvy je, když: 

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou 
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této 
smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonem stanovené výši. 

3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této 
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smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o 
co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy 
není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní 
pokuty. 

 
4. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 

smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.  

 
Článek IX. 

Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.  
 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: 
Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02  Pardubice, ředitelna 

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.   

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění 
bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O 
předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu 
díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla 
převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o 
předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu.  

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

 
 

Článek XI. 
Ostatní ujednání 

1.   Smluvní strany se dohodly, že Východočeské muzeum v Pardubicích bezodkladně 
po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv 
vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy oprávněná organizace 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
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Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní 
strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se mluvní 
strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. 

 

3.  V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva 
obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které 
zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, 
poskytuje/neposkytuje (zhotovitel nehodící se škrtne) zhotovitel svůj souhlas se 
zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu 
neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty 
formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

3. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží stejnopisy dva. 

 
 
Pardubicích dne: 31. 5. 2017 
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

Východočeské muzeum v Pardubicích INRECO, s.r.o. 

Mgr. Tomáš Libánek, ředitel Ing. Petr Rohlíček, jednatel 
  

 
 


