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Smlouva o dílo č. 170032 

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku 
 
 

Čl. I 
Účastníci 

 
Zhotovitel  :  BUSCH Pelhřimov, spol. s r.o. 
se sídlem  : Sibřina 5, 250 84 Sibřina, Praha - východ 
zastoupený : Mgr. Petrem Bulíčkem, jednatelem společnosti 
IČO               : 63272105 
DIČ              : CZ63272105 
    

(dále jen zhotovitel) 

 
 
Objednatel      : Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, 

České Budějovice, Dukelská 13 
se sídlem : Dukelská 260/13, 371 45 České Budějovice              
zastoupená : Ing. Čestmírem Tschaudrem, ředitelem školy 
IČO               :   60075970 
DIČ  :  není plátcem DPH 

 
 (dále jen objednatel) 

 
 
 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

  
1. Předmětem této smlouvy o dílo je dodávka včetně dopravy a montáže dle následující 

specifikace: 
 

 Stůl učitelský 160x65x72 cm s kontejnerem     1 ks 

 Stůl žákovský 110x65x72 cm s kontejnerem a přístrojovou nástavbou  12 ks 

 Čelní plech          12 ks 

 Montáž 

 Doprava 
 
2. Zhotovitel se zavazuje toto dílo provést řádně a včas a objednatel se zavazuje poskytnout 

potřebnou součinnost, dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 
3. Místo plnění:   SPŠ strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13. 

 

 
Čl. III 

Cena plnění 
 
1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran dle jednotlivých položek - viz. 

čl. II/1. 
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Celková cena za provedení díla dle čl. II/1 dle této smlouvy činí: 
Cena celkem bez DPH  ……………………………………..       99 044,- Kč 
21% DPH  …………………………………….…………………..       20 799,24 Kč 
Cena celkem včetně DPH ………………………………..    119 843,24 Kč  
(slovy: stodevatenácttisícosmsetčtyřicettřikorunyčeské 0,24 haléřů) 

 
2.     Platební podmínky: 100 % platba po předání díla. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení zadavateli. Faktury budou zadavateli 
doručeny osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty. Platba bude poukázána na účet 
zhotovitele. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že dojde-li se souhlasem objednatele k rozšíření (případně k jiné 
změně) předmětu plnění nad rámec odsouhlasené specifikace, bude současně adekvátně 
zvýšena (nebo snížena) cena za provedení díla. Veškeré takovéto změny musí být provedeny 
formou písemného dodatku ke smlouvě. 

 
 

Čl. IV 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel provede dílo dle požadavku objednatele ve 33. týdnu, a to za předpokladu, že 

objednatel předá zhotoviteli pracoviště ve stavu způsobilém pro provádění sjednaných prací 
nejpozději v den před začátkem montáže. 

2. Termín pro provedení díla se prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s předáním 
pracoviště podle článku V/1 této smlouvy.       
   

 

Čl. V 
Základní podmínky provádění díla 

 
1.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pracoviště pro provedení díla nejpozději 1 den před 

ohlášenou montáží, a to ve stavu způsobilém pro provádění prací ve sjednaném rozsahu a 
odpovídajícím právním předpisům, zejména v oblasti bezpečnosti práce. V případě, že v době 
plnění dodávky díla budou souběžně probíhat další práce realizované jinými subjekty, je 
objednatel povinen zajistit pro zhotovitele prostory pod uzamčením za účelem skladování 
nábytku a montážního nářadí. 
Současně se zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele vstup do prostor, ve kterých budou 
práce prováděny. 

2.     Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla. 
 
 

Čl. VI 
Způsob splnění a předání díla 

 
1.   Dílo bude splněno jeho řádným provedením v rozsahu dle čl. II/1 této smlouvy a protokolárním 

předáním objednateli formou potvrzených dodacích listů, nebo zápisu o předání a převzetí díla, 
který podepíší obě smluvní strany. 

 
2.   Vlastnické právo k předmětu dodávky přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny díla. 

Do splnění této podmínky zůstává předmět dodávky zcela vlastnictvím zhotovitele. Zhotovitel 
nese nebezpečí škody na zhotovené věci až do okamžiku jejího protokolárního předání 
objednateli. 
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Čl. VII 
Záruka za provedené dílo 

 
1.   Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 24 měsíců. Záruční 

doba začíná běžet ode dne pořízení zápisu o předání předmětu díla objednateli.  
2.   Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo po dobu záruky bude mít vlastnosti obvyklé a bude 

schopno plnit účel, k němuž se zpravidla užívá. 
3.   Zjištěné vady díla je objednatel povinen reklamovat, tzn. oznámit je zhotoviteli a současně 

uplatnit práva z vad do 10 kalendářních dnů poté, kdy je zjistil, nejpozději však do konce záruční 
lhůty. Při nedodržení i jen některé z těchto lhůt práva objednatele zanikají. 

4.   Případné vady a nedodělky budou odstraněny, dle rozsahu, ode dne oznámení zhotoviteli v co 
nejkratší době maximálně však do 21 dnů. 

 
 

Čl. VIII 
Sankce 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z plnění jednotlivé 

objednávky za každý i započatý den prodlení. 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení s placením faktury. 
 

 
Čl.IX 

Další ujednání 
 
1.  Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, s jejím obsahem souhlasí a její 
autentičnost potvrzují vlastnoručními podpisy. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran. 
3.      Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. 
4.      Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího    
         uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., v platném znění. Uveřejnění smlouvy    
         v registru smluv zajistí objednatel. 
      
 
V Sibřině dne 12. 6. 2017                       V Českých Budějovicích dne 14. 6. 2017              
 
 
 
 
 
 
.............................…………………..                                     .......................................…………..     
            Za zhotovitele:                                                                      Za objednatele:    
         Mgr. Petr Bulíček                        Ing. Čestmír Tschauder 
       Jednatel společnosti       Ředitel školy 


