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DOHODA O NAROVNÁNÍ č. 1

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, mezi:

SMLUVNÍ STRANY

Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno starostou města: Jiřím Kudláčkem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Dagmar Čabalová, Jaroslav Strnad

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu :
Telefon :

(dále též jako „objednatel“)

a

DEMSTAV group, s.r.o.
Sídlo: Tř. 1. Máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
IČO: 278 44 935
DIČ: CZ27844935
Zastoupeno jednatelem společnosti: Janem Rudolfem

Za objednatele oprávněn jednat ve věcech smluvních i technických:
Jan Rudolf telefon .: e-mail.: rudolf@demstavgroup.cz

Bankovní spojení : EQUA Bank, a.s.
Číslo účtu :

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 43307.

(dále též jako „zhotovitel“)

Společně také „smluvní strany“.
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Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 05.04.2017 Smlouvu o dílo vedenou 

pod č. SML/0082/2017/ORM (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byl 
na straně jedné závazek zhotovitele k provedení díla spočívajícího v realizaci 
stavby „Hranice – Lokalita Pod Křivým – Komunikace mezi ul. Pod Křivým 
– Havlíčkova – 1.etapa“, podle projektové dokumentace zhotovené Ing. 
Jaroslavem Svítkem, společností PROJEKTIL spol. s r.o., se sídlem Bělotínská 
288, 753 01 Hranice, a na straně druhé závazek objednatele zaplatit 
dohodnutou cenu díla. Smlouva byla dále změněna Dodatkem č. 1 ze dne 
06.06.2017.  

1.2. Dodatkem č. 1 ze dne 06.06.2017 byl původně sjednaný termín provedení díla 
(do 10.06.2017) změněn na nový termín provedení díla do 30.06.2017 a dále 
byly vyčísleny méněpráce/vícepráce.  
 

 
Článek II.  

Vymezení sporných práv 
 

2.1. Zhotovitel nedokončil dílo v dohodnutém prodlouženém termínu, tedy nesplnil 
svůj závazek řádně a včas a prodlení nastává na jeho straně.   

2.2. Touto dohodou mezi sebou smluvní strany vymezují tato sporná práva – 
provedení konstrukčních vrstev komunikace včetně krajnice a následně je 
touto dohodou narovnávají.  

2.3. Ostatní sporná práva spočívající v méněpracích (vývařiště, opěrná zeď) a 
vícepracích (odstranění pařezů, uložení zeminy včetně terénních úprav, 
propustky) budou mezi smluvními stranami dořešeny samostatnou dohodou o 
narovnání. 
 

 
 

Článek III.  
Uplatnění smluvní pokuty 

 
3.1. V článku „10. Smluvní sankce“, odstavci 10.2 Smlouvy o dílo ve znění 

uzavřeného dodatku se smluvní strany dohodly na uplatnění smluvní pokuty za 
nedodržení termínu doby realizace díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla.   

3.2. Za prodlení na straně zhotovitele v trvání 12 kalendářních dnů (01.07.2017 do 
12.07.2017) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v celkové 
výši 60.000,- Kč; slovy: šedesáttisíc korun českých.  

3.3. V rámci této dohody o narovnání dlužník - zhotovitel uznává vůči věřiteli - 
objednateli  ve smyslu ust. § 2053  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“, jako svůj dluh 
částku ve výši 60.000,- Kč a zavazuje se ji uhradit věřiteli – objednateli na 
základě vystavené penalizační faktury ve lhůtě do 21 dnů od jejího doručení.  
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Článek IV.  
Narovnání 

 
4.1. Konstrukční vrstvy komunikace budou provedeny dle upravené projektové 

dokumentace zhotovené společností PROJEKTIL spol. s r.o., Bělotínská 288, 
753 01 Hranice, a to v části týkající se konstrukce vozovky a krajnice označené 
jako „Vzorový příčný řez – úprava“ ze dne 19.06.2017, jež je Přílohou č. 1 
této dohody. 

4.2. Smluvní strany mezi sebou sjednávají cenu za realizaci prací specifikovaných 
v článku IV., bod 4.1 této dohody formou započtení víceprací a méněprací, kdy 
výsledkem je částka ve výši 61.171,57 Kč bez DPH, tedy 74.017,60 Kč včetně 
DPH, a to dle upraveného rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 této dohody. 
Objednatel se zavazuje uhradit výše uvedenou částku zhotoviteli. Smluvní 
strany se dohodly, že fakturace bude provedena dle Smlouvy o dílo -  článku 4. 
Platební podmínky.  

4.3. Smluvní strany se tímto dohodly na novém termínu ukončení předmětné stavby 
takto:  

4.3.1 Termín provedení konstrukčních vrstev vozovky včetně krajnice se  
touto dohodou o narovnání  nově stanoví nejpozději  do 21.07.2017. 
4.3.2 Termín provedení celého díla se touto dohodou o narovnání nově  
stanoví nejpozději do 15.08.2017. 

4.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění uzavřeného dodatku zůstávají 
touto dohodou o narovnání nedotčena. 
 

 
Článek V.  

Prohlášení 
 

5.1. Smluvní strany prohlašují, že se touto dohodou narovnávají pouze sporné 
záležitosti specifikované v článku II. bodu 2.2. ve spojení s článkem IV. této 
dohody. Ostatní sporná práva spočívající v méněpracích (vývařiště, opěrná 
zeď) a vícepracích (odstranění pařezů, uložení zeminy včetně terénních úprav, 
propustky) budou mezi smluvními stranami dořešeny samostatnou dohodou o 
narovnání. 

5.2. Tato Dohoda se nevztahuje na případné další spory vyplývající ze Smlouvy o 
dílo ve znění uzavřeného dodatku, a také na případné spory vzniklé 
nedodržením nových termínů provedení díla sjednaných touto dohodou.  
 
 

Článek VI.  
Závěrečná ustanovení 

 
6.1. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je 

dostatečně určitý a srozumitelný, a že s touto dohodou souhlasí v plném 
rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a 
svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

6.2. Tato dohoda se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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6.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. 

6.4. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

6.5. Tato Dohoda byla schválena dne 12.07.2017 usnesením Rady města Hranic č. 
………….…../2017-RM………… 

6.6. Tato dohoda o narovnání podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této 
dohody o narovnání v Registru smluv zajistí objednatel.  
 
 
 
 
 

V Hranicích dne 12.07.2017 
 
 
 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 
Město Hranice               DEMSTAV group, s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………            …………………………………….. 
Jiří Kudláček                           Jan Rudolf 
starosta města                jednatel společnosti 

 
 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 : Vzorový příčný řez – úprava ze dne 19.06.2017  
 
Příloha č. 2: Upravený rozpočet ze dne 11.07.2017 


