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SMLOUVA O DÍLO  
 

na realizaci veřejné zakázky  
 

„Zajišt ění dota čního managementu p ři realizaci projektu  
Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ 

 
 
 

 
Město Litom ěřice 
se sídlem:    Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČO:             00263958 
DIČ:             CZ 00263958   
zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí odboru územního rozvoje  

(dále jen „Objednatel “) 
 

na straně jedné a 

 
ATIKING s.r.o.  
se sídlem: Křeslická 2a/1532, Praha 10, 100 00  

IČO:          26464314 

DIČ:          CZ26464314 

jednající:   Ing. Dionýzem Hutárem  

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 83998 

Bankovní spojení: XXXXX 

kontaktní adresa: XXXXX   

(dále jen „Zhotovitel “) 
 

na straně druhé 

      
(společně dále jen „Smluvní strany “ nebo každá jednotlivě „Smluvní strana “) 

 
 
 

uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,  

(dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva “):  
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1. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí 
a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže 
v čl. 1.2 a 1.3 Smlouvy (dále jen „Dílo “) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo 
dohodnutou cenu. 

1.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele služby spočívající ve 
zpracování a podání žádosti o dotaci, administraci do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a ve spolupráci při závěrečném vyúčtování dotace a vyhodnocení projektu „Rekonstrukce části 
areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí“ (dále jen „Projekt “): spolufinancovaného 
z programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor sportu (dále jen „MŠMT“). - 
133510 Podpora materiálně technické základny sportu. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu se Smlouvou a vycházet z požadavků  
a podmínek v ní stanovených.  

1.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 3 
Smlouvy. 

2. Doba pln ění a způsob p ředání 

2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne 
účinnosti Smlouvy 

2.2. Místem předání výstupů Díla (zejména předání veškerých dokumentů) je sídlo Objednatele. 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla za plnění dle této Smlouvy činí  

cena bez DPH:       129.075,-   Kč 

DPH ve výši 21%:     27.105,75 Kč 

cena v četně DPH:    156.180,75 Kč 

slovy: Jednostopadesátšesttisícjednostoosmdesát 75/100 korun českých 

 

3.2. Cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, a to i hotové výdaje 
a výdaje účelně vynaložené a je sjednána jako pevná a konečná 

3.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.  

3.4. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude rozdělena do tří splátek. 

3.5. První splátka ve výši 40.000,- Kč bez DPH, tj. 48.400,- Kč včetně DPH bude uhrazena po 
zpracování žádosti o podporu na základě předání kopie žádosti o podporu a potvrzení 
o podání žádosti. 

3.6. Druhá splátka ve výši 70.000,- Kč bez DPH, tj. 84.700,- Kč včetně DPH bude uhrazena po 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

3.7. Zbylá část ve výši 19.075,- Kč bez DPH, tj. 23.080,75 Kč včetně DPH bude uhrazena po 
závěrečném vyúčtování dotace a vyhodnocení projektu.  
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3.8. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté Dílo je doručení faktury (daňového dokladu) na 
platbu Zhotoviteli. Splatnost faktury činí 14 (čtrnáct) dní ode dne jejího doručení Objednateli. 

3.9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu 
příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn 
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu. 

3.10. Cenu za Dílo Objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za 
Dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele. Za termín úhrady se považuje 
termín odepsání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

3.11. Změna celkové ceny za Dílo dle odst. 3.1 je možná v případě, že v průběhu realizace 
předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková cena upravena 
podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo řádně, s odbornou péčí, dle příslušných metodik, pravidel 
a podmínek stanovených správcem programu, kterým je MŠMT. 

4.2. Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit Objednatele na vady či nedostatky předaných 
podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů Objednatele. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a dle pokynů 
Objednatele, které jsou pro Zhotovitele závazné; jsou-li pokyny Objednatele nevhodné, je 
Zhotovitel povinen Objednatele na nevhodnost jeho pokynů bez zbytečného odkladu 
upozornit. 

4.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací 
převzatých od Objednatele, nebo nesprávnými pokyny Objednatele, pokud Zhotovitel ani při 
vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil Objednatele, 
ale ten na jejich použití trval 

4.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o skutečnostech, které 
by mohly ovlivnit řádné a/nebo včasné plnění Smlouvy. 

4.6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne Zhotoviteli na vyzvání 
součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy.  

4.7. Pokud Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost a došlo by tak k podstatnému porušení 
smlouvy ze strany Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn písemně vyzvat Objednatele 
k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 
5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.  

4.8. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou, případně 
elektronicky a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

4.9. Kontaktními osobami Objednatele, jež jsou současně pracovníky Objednatele určenými pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  



VZMR 13/2017 

4/5 

XXXXX, vedoucí oddělení projektů a veřejných zakázek 

telefon: XXXXX 
e-mail: XXXXX   
poštovní adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice. 

4.10. Kontaktními osobami Zhotovitele jsou:  

Ing. Dionýz Hutár    

telefon: XXXXX  

e-mail: XXXXX  

 

XXXXX 

telefon: XXXXX 

e-mail: XXXXX  

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky. 

5.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými 
platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce 
přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

5.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.  

5.4. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 
s ní především dohodou; není-li dohoda ani do třiceti (30) dnů od předložení sporu  
ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány 
příslušnými obecnými soudy České republiky. 

5.5. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze  
po předchozím písemném souhlasu Objednatele.  

5.6. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní 
povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému 
registru smluv (dále jen „ISRS“). 

5.7. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 

5.8. Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před 
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem 
podpisu poslední ze Smluvních stran. 

5.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy v ISRS 
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5.10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 
 
 
Objednatel  
 
V Litoměřicích dne  
 
 
 

Zhotovitel  
 
V Praze dne   

............................................. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta 

.............................................. 
Ing. Dionýz Hutár 

jednatel 
 


