
1 

 
 
 

SMLOUVA O DÍLO č. 06012017 

 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely: 
 
 
 

 
1) 
Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice, Novosady 248 
Novosady 248, 751 14 Dřevohostice  
IČ: 702 59 917 
zastoupen ředitelem ústavu Mgr. Karlem Jakubálem, kontakt +420 581 711 022  
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 731831/0710 
e-mailová adresa pro doručování a zasílání dle této smlouvy: reditel@vumdrevohostice.cz 
 
dále jen: „objednatel“ 
 
 
a 
 
 
2) 
Gastron CZ a.s. 
se sídlem Břest 149, 768 23 Břest 
IČ: 255 55 456 
DIČ: CZ25555456 
zastoupena statutárním ředitelem Josefem Peřinou, GSM 777 569 920 
bankovní spojení: KB, číslo účtu: 27-1620830237/0100 
e-mailová adresa pro doručování a zasílání dle této smlouvy: gastroncz@gastroncz.cz 
 
dále jen: „zhotovitel“ 
 
 
oba také dále jen: „smluvní strany“ 
 
 
 
 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen: „občanský zákoník“), tuto smlouvu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
čl. I. 

mailto:reditel@vumdrevohostice.cz
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Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované 
v odst. 2 tohoto článku a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli ujednanou 
cenu. 
 

2. Dílem se rozumí „Dodávka a montáž myčky stolního nádobí včetně dopravy“ dle cenové 
nabídky vypracované zhotovitelem  dne 24.4.2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  
 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je předáno, byla-li provedena zkouška 
jeho funkčnosti za účasti obou smluvních stran, případně za podmínek stanovených v čl. II.5 
této smlouvy, alespoň za účasti zhotovitele. 
 

čl. II. 
Místo a doba provedení díla 

 
1. Dílo bude provedeno ve školní kuchyni výchovného ústavu a SŠ Dřevohostice, ulice Kostelní 

234, 751 14 Dřevohostice . 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo způsobem a za podmínek uvedených v dokumentaci dle 
čl. I.2 této smlouvy v termínu od 1.7.2017 do 31.7.2017 za předpokladu podpisu této smlouvy 
do 15.6.2017. 
 

3. Termín pro provedení díla dle předchozího odstavce tohoto článku je termínem konečným za 
předpokladu splnění všech povinností objednatele vyplývajících jak z této smlouvy, zejména 
pak z čl. III. a čl. IV., tak z platných a účinných právních předpisů. Dostane-li se objednatel se 
splněním některé z těchto povinností do prodlení, prodlužuje se doba k provedení díla o toto 
prodlení. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že nemůže zahájit montáž díla, nebudou-li splněny 
všechny povinnosti objednatele specifikované čl. III. této smlouvy. 
  

4. Lhůta k provedení díla je stanovena ve smyslu § 1962 odst. 2 občanského zákoníku ve 
prospěch zhotovitele; zhotovitel je tedy oprávněn provést dílo i před termínem stanoveným 
v odstavci druhém, tohoto článku, objednatel však není oprávněn provedení díla předčasně 
požadovat. 
 

5. Zhotovitel je povinen o termínu předání díla informovat objednatele na e-mailovou adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to alespoň dva dny před tímto plánovaným termínem 
(dále jen: „oznámení“). Bude-li ze strany zhotovitele oznámení řádně odesláno a nedostaví-li 
se objednatel do místa provedení díla specifikovaného v odstavci prvním, tohoto článku za 
účelem předání a převzetí díla v termínu stanoveném v tomto oznámení, má zhotovitel právo 
provést zkoušku funkčnosti díla za účelem jeho řádného předání i bez účasti objednatele. 
Provede-li zhotovitel zkoušku funkčnosti díla za podmínek dle předchozí věty bez účasti 
objednatele, je zhotovitel povinen sepsat o jejím průběhu písemnou zprávu objednateli (dále 
jen: „zpráva“), která bude nahrazovat protokol dle odstavce sedmého tohoto článku. Zprávu 
je povinen zhotovitel objednateli odeslat do tří dnů ode dne provedení zkoušky funkčnosti 
díla, a to v listinné podobě na adresu jeho sídla. 
 

6. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání bezpečnému užívání díla, ani toto jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 
 

7. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol (dále jen: „protokol“), který jsou povinny 
podepsat obě smluvní strany, ledaže je dle ustanovení odstavce pátého tohoto článku 
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předáváno dílo bez účasti objednatele. Smluvní strany jsou povinny zapsat do protokolu 
všechny zjevné vady díla, které dle předchozího odstavce tohoto článku nebrání předání a 

převzetí díla (tzv. předání díla s výhradou), a rovněž termín, do kterého je zhotovitel 
povinen tyto vady odstranit. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu odstranění vad díla 
nebo není-li z jiného důvodu v protokolu termín odstranění vad díla obsažen, musí být vady 
odstraněny ve lhůtě přiměřené. 
 

8. Objednatel je oprávněn odepřít podpis na protokolu pouze v případě takových vad díla, které 
brání jeho předání a převzetí. Odmítne-li některá ze smluvních stran protokol podepsat, aniž 
by k tomu měla důvod stanovený touto smlouvou nebo zákonem, je povinna k náhradě 
škody, která tím druhé smluvní straně vznikne.   
 

čl. III 
Součinnost objednatele a zhotovitele 

 
1.    Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost spočívající v: 

 
a. zajištění staveniště k provedení díla tak, aby na něm nevázla taková práva třetích osob, která 

by mohla zhotovitele rušit v provádění díla nad míru nezbytnou a obvyklou; 
b. zajištění přístupové cesty pro dopravu nezbytného materiálu a přístupu do prostoru zhotovení 

díla určeným pracovníkům zhotovitele; 
c. odevzdání staveniště v souladu s podmínkami stanovenými v dokumentaci vypracované 

zhotovitelem, podle které bude dílo prováděno, nejpozději do 14.7.2017 
d. bezplatném poskytnutí napojení na zdroj elektrické energie, vody a odpadů po celou dobu 

montáže; 
e. písemném označení osob nebo osoby oprávněné k předání staveniště a převzetí díla; písemná 

forma je zachována, bude-li tato informace zhotovitelem poskytnuta prostřednictvím e-
mailu; 

f. zabezpečení rozhodnutí všech orgánů veřejné správy potřebných pro zhotovení díla. 
 

2. Po dobu prodlení objednatele v poskytnutí povinné součinnosti podle odst. 1 není zhotovitel 
v prodlení se zhotovením díla. 
 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost spočívající v:  
 

a. provedení kontroly připojovacích míst; 
b. dodání dokumentů při předání díla (protokol o zaškolení obsluhy, protokol o provozních  
    zkouškách, návod o obsluze a údržbě v českém jazyce)  

 
čl. IV. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za dílo dohodnutou v této smlouvě. 
 

2. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, a to v celkové výši 67 890,- Kč (slovy: šedesátsedmtisícosmsetdevadesát korun 
českých) bez DPH. Tato cena je cenou konečnou a neměnnou pouze za předpokladu splnění 
podmínek dle odstavce čtvrtého tohoto článku.  

3. K ceně dle předchozího odstavce tohoto článku je třeba připočítat DPH, a to ve výši 
stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni, kdy je cena za dílo nebo její část 
zhotovitelem fakturována. 
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4. Nebude-li dílo provedeno v termínu do 31.8.2017, je zhotovitel oprávněn cenu 
specifikovanou v předchozích odstavcích tohoto článku s ohledem na případné zvýšení cen  
navýšit. Zvýšení cen dle předchozí věty je zhotovitel povinen objednateli prokázat. 
Okamžikem, kdy dojde ze strany zhotovitele k prokázání zvýšení cen dle předchozí věty, 
považuje se cena díla za navýšenou.  
 

5. Cena za dílo bude objednatelem hrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 
a to na základě faktury vystavené zhotovitelem a předané objednateli v den předání a 
převzetí díla se splatností 14 dnů ode dne vystavení. 

 
čl. V. 

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na díle 
 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny 
za dílo.  
 

2. Od okamžiku prvního dílčího plnění do úplného zaplacení ceny za dílo nese nebezpeční škody 
na díle objednatel.  
 

čl. VI. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

 
1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

 
2. Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo v okamžiku přechodu 

nebezpečí škody na díle, i když se objeví později (tzv. skrytá vada), nebo i vada, která sice 
vznikne až po přechodu nebezpečí škody na díle, ale v důsledku porušení povinnosti 
zhotovitele. Objednateli však právo z vadného plnění nevznikne, pokud musel vadu s 
vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže ho zhotovitel ujistil, 
že dílo je bez vad, nebo zastřel-li tuto vadu lstivě. 
 

3. Objednatel je povinen prohlédnout dílo co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na díle za 
účelem zjištění jeho zjevných či skrytých vad. 

 
4. Objednateli vzniká právo z vadného plnění, vytkl-li zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu 

poté, kdy měl možnost dílo prohlédnout a vadu zjistit. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytne na dílo objednateli záruku za jakost, a to 
v délce 12 (slovy: dvanáct) měsíců od okamžiku předání díla. Zárukou za jakost se objednatel 
zavazuje, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová 
obvyklé vlastnosti. V ostatním se užije ustanovení § 2619, resp. § 2113 a násl. občanského 
zákoníku. 
 

6. Ujednání o záruční době se nevztahuje na ty části díla, které jsou při řádném užívání díla 
běžně spotřebovávány a vyměňovány (např. těsnění, filtry, apod.). 
 

7. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nevhodným užíváním díla, 
neodborným zásahem, nedostatečnou údržbou, nebo vyšší mocí mající původ mimo dílo 
samotné.  
 

8. Ve věcech neupravených touto smlouvou se ve vztahu k právům z vadného plnění, případně 
právům ze záruky za jakost užijí ustanovení § 2615 a násl., resp. § 1914 a násl. a § 2099 a násl. 
občanského zákoníku. 
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čl. VII. 

Sankce a odstoupení od smlouvy 

 

1. V případě prodlení objednatele s placením faktury vystavené zhotovitelem na zaplacení části 
ceny díla, jejího příslušenství nebo smluvní pokuty, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,5% z nezaplacené částky za každý týden prodlení až do zaplacení.  
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny nedodané části díla za každý týden prodlení až do data splnění. 
 

3. Ujednáním o smluvní pokutě obsaženém v této smlouvě není dotčeno právo zhotovitele / 
objednatele domáhat se náhrady škody v plné výši. Tím je myšleno i té části nároku na 
náhradu škody, který je kryt sjednanou smluvní pokutou.  
 

čl. VIII. 
Náhrada škody 

 

1. Zhotovitel je oprávněn nárokovat veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s realizací 
závazkového vztahu sjednaného touto smlouvou, případně v souvislosti s jejím předčasným 
ukončením. Takovou škodou se rozumí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).  
 

čl. IX. 
Rozhodčí doložka 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této 

smlouvy o dílo, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, 
že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen: „spory“), 
budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím 
řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění. 
 

2. Strany se dohodly, že všechny spory budou s konečnou platností rozhodovány u Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle 
jeho řádu třemi rozhodci. 
 

3. Otázku způsobu zahájení a formy vedení rozhodčího řízení, odměně rozhodců a 
předpokládaných druzích nákladů, které mohou objednateli v rozhodčím řízení vzniknout a o 
pravidlech pro jejich přiznání, místu konání rozhodčího řízení, způsobu doručení rozhodčího 
nálezu objednateli, a o tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný, obsahuje platný 
Řád rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky ze dne 1.7.2012. 

 
Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Součástí této smlouvy je rovněž příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 24.4.2017 vypracovaná 
zhotovitelem. 
 

3. Veškeré změny a dodatky této smlouvy lze provést pouze písemně, po vzájemné dohodě 
obou smluvních stran.  
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom.  
 

5. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné a vážné vůle, a že jsou 
její ustanovení pro smluvní strany určitá a srozumitelná.  
 

7. Uvedení odpovědní zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, smlouvy nebo 
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není 
třeba podpisu jiné osoby.  
 
 
 
 
 
 
v Dřevohosticích dne 8.6.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….....................................    …..................................... 
objednatel       zhotovitel 


