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SMLOUVA O DÍLO  
 

 
 

Smluvní strany: 
   

1. Milan Houžvička Sportservis ZANAP , Keteňská 1329,  193 00 Praha 9 
IČO: 16897455, DIČ: CZ5707062405  
Tel.: 281 955 955 , GSM :  603 439 744 
E-mail.:  sportservis-kaba@volny.cz  

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.Praha 9, č.ú: 19-3943310227/0100 
 

dále jen zhotovitel  
 

2. Město Litovel, se sídlem náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel 
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou města 
IČO: 00299138, DIČ: CZ00299138 
Tel.: 585 153 149, 724 179 128 
E-mail.: sekretariat@mestolitovel.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 3620811/0100 
        
dále jen objednatel 
      

 
 

Uzavírají podle Obchodního zákoníku č. 89 / 2013 a dle vzájemné dohody  
tuto smlouvu o dílo. 

 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

 

1. Dodavatel se zavazuje pro Město Litovel dodat a instalovat 5 ks fitness prvků 
AGAPITO na základě výběrového řízení ukončeného dne 8.8.2016 „ Veřejná 
zakázka – venkovní posilovna – Litovel „  

2. Po řádném dokončení díla bude dílo bez vad a nedodělků protokolárně předáno 
objednateli. Při předání díla je zhotovitel povinen v souladu s podmínkami 
výzvy předat objednateli vstupní revizi. 

3. Objednavatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu dle 
této smlouvy. 
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Článek 2 

Cena za dílo 
 

1. Cena se sjednává na základě zákona o cenách č. 526 / 90 Sb., dohodou ve výši :  
332.887,94 ,- Kč vč. DPH 

 
 

     
     

Cena fitness prvky č. 1, vč. montáže a dopravy 39572,00 8310,12 47882,12 
v tom: prvek 28572,00 6000,12 34572,12 

  montáž 3800,00 798,00 4598,00 
  doprava 7200,00 1512,00 8712,00 
Cena fitness prvky č. 2, vč. montáže a dopravy 41487,00 8712,27 50199,27 

v tom: prvek 29787,00 6255,27 36042,27 
  montáž 4500,00 945,00 5445,00 
  doprava 7200,00 1512,00 8712,00 
Cena fitness prvky č. 3, vč. montáže a dopravy 36787,00 7725,27 44512,27 

v tom:  prvek 25787,00 5415,27 31202,27 
  montáž 3800,00 798,00 4598,00 
  doprava 7200,00 1512,00 8712,00 
Cena fitness prvky č. 4, vč. montáže a dopravy 30506,00 6406,26 36912,26 

v tom: prvek 19806,00 4159,26 23965,26 
  montáž 3500,00 735,00 4235,00 
  doprava 7200,00 1512,00 8712,00 
Cena fitness prvky č. 5, vč. montáže a dopravy 33306,00 6994,26 40300,26 

v tom: prvek 22306,00 4684,26 26990,26 
  montáž 3800,00 798,00 4598,00 
  doprava 7200,00 1512,00 8712,00 
Cena dopadových ploch vč. obrub a montáží 93456,00 19625,76 113081,76 

v tom: dopadová plocha 73500,00 15435,00 88935,00 
  obruby 3956,00 830,76 4786,76 
  montáž 16000,00 3360,00 19360,00 
Ostatní náklady (úprava plochy, zatravnění a jiné) 0,00 0,00 0,00 
Cena celkem   275114,00 57773,94 332887,94 
 

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. 

3. Objednavatel nepřipouští jakékoliv zálohy. 
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4. Po řádném dokončení a protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, v případě vad a nedodělků po jejich protokolárním odstranění, 
vystaví zhotovitel fakturu se splatností 35 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. 

5. Faktura bude předána objednateli ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu. 

6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

7. Nebude- li mít faktura zákonem stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli spolu s uvedením důvodů, pro něž fakturu vrací. Lhůta 
splatnosti faktury začíná běžet dnem doručení opravené faktury splňující 
všechny požadované náležitosti. 

 
 

Článek 3 
Doba a místo plnění 

1. Termín zahájení realizace je měsíc září/říjen 

2. Předmět díla bude dokončen a předán objednateli nejpozději do 30.11.2016 

3. Místem realizace je Litovel, ostatní plocha u ZŠ Vítězná, parc. č. 305/1, k.ú. 
Litovel. Přesné umístění fitness strojů určí objednatel v součinnosti se 
zhotovitelem při předání staveniště. 

 
 
 

Článek 4 
Předání díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel odveze a uloží přebytečný výkopový materiál na skládku, objednateli 
doloží doklady, pokud nedojde k jiné dohodě se zadavatelem – možnost 
rozmístění zeminy na části pozemku. 

2. Zhotovitel uvede ostatní povrchy, dotčené výstavbou fitness prvků, do 
původního stavu. 

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a 
dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a 
revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí dokončeného 
díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které 
brání řádnému užívání díla. 

5. O předání a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis, který bude 
podepsán zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též 
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soupis případných zjištěných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla, 
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. O odstranění případných vad a 
nedodělků bude rovněž vyhotoven zápis. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 dnů od protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7. Zhotovitelem dodané dílo bude odpovídat platným technickým podmínkám a 
bezpečnostním předpisům. 

8. Zhotovitel předá dokumentaci dle ČSN EN, která bude obsahovat veškeré 
certifikáty a vzory nezbytné dokumentace (kontrola a údržba, návštěvní řád, 
provozní řád, návod k údržbě). Dopadové plochy – UNIXIN GRIP ze SBR 
granulátu s pojivem PU 4223 s vrchní vrstvou z EPDM gumového granulátu 
budou dodány s doložením platného certifikátu. 

9. Po ukončení díla doloží zhotovitel protokol o vstupní revizi (nezávislá kontrolní 
činnost). Z protokolu bude zřejmé, že byla prověřena shoda s odpovídajícími 
částmi dle ČSN EN. 

10. Objednatel má právo kontroly provádění díla. 
 
 

Článek 5 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem 
zaplacení dohodnuté ceny. Do úplné úhrady faktury objednatelem zůstává 
předmět díla majetkem zhotovitele. 

2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese, od počátku zhotovování do okamžiku 
zaplacení dohodnuté ceny, zhotovitel. 

 
Článek 6 

Záruka a odpovědnost za vady díla 

1. Záruční doba na dílo je 60 měsíců od předání díla. 

2. Výskyt záručních vad oznámí objednatel písemně (poštou, e-mailem) zhotoviteli 
spolu s uplatňovanými reklamačním nároky bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli své stanovisko 
k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího doručení a zároveň si 
s objednavatelem dohodne termín odstranění vad. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady do 5 kalendářních dní, nedohodne-li 
se s objednatelem jinak. 

4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodným používáním. 
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Článek 7 
Smluvní pokuta a úroky z prodlení 

 

1. V případě, že zhotovitel nesplní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn 
účtovat mu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč z ceny díla za každý, byť i 
započatý, den prodlení. 

2. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám faktur, je povinen 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i 
započatý, den prodlení. 

 

3. V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků, sjednaného 
v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každou neodstraněnou vadu či nedodělek a každý, byť i 
započatý den prodlení. 

4. V případě nesplnění termínu pro nastoupení k odstranění záručních vad ve lhůtě 
dle této smlouvy, popř. v dohodnuté lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení s nástupem 
k odstranění záručních vad. 

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad ve lhůtě dle této smlouvy, 
popř. v dohodnuté lhůtě, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou neodstraněnou záruční vadu a každý, byť i započatý den 
prodlení. 

 
 

Článek 8 
Ostatní a závěrečná ujednání 

 
1. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za 

jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 
 

2. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 obchodního 
zákoníku a uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy. 

 
3. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemnými, očíslovanými 

dodatky odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran. 
 

4. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 
smluvních stran ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky v platném znění. 
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5. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden 

obdrží zhotovitel a čtyři objednatel. 
 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami. 

 
7. Smlouva byla schválena na 40. Schůzi Rady města Litovel, konané dne 25.8.2016, 

usnesení č. _______ .  

 
 
 
 
 
 
 
 
  V Litovli  dne                                                                V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                   …………………………………       
               Za objednatele                                                             Za zhotovitele 
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