SMLOUVA O DÍLO
č. 10/08/2017/SOD/Z
1. Smluvní strany
1.1 Zhotovitel:
STENCO s.r.o.
se sídlem : Pod Lihovarem 2319, Benešov 256 01
IČ: 05679931
DIČ: CZ05679931
bankovní spojení:
číslo účtu:
jejímž jménem jedná ve věcech smluvních: Jiří Petřík
ve věcech realizačních: Jiří Petřík
(dále jen „zhotovitel“)
1.2 Objednatel:
Město Vlašim
se sídlem : Jana Masaryka 302, Vlašim 258 01
IČ: 00232947
DIČ: CZ00232947
bankovní spojení:
číslo účtu:
jejímž jménem jedná ve věcech smluvních: Mgr. Luděk Jeništa
ve věcech realizačních: Zdeněk Dvořák
(dále jen „objednatel“)
2. Základní údaje o díle
2.1 Stavba (název): Opěrná stěna park Vlašim
2.2 Místo: Vlašim – zámecký park
3. Předmět smlouvy - určení díla
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit cenu
za provedení díla, kterým je stavba Opěrná stěna Park Vlašim (dále jen „dílo“) v souladu
se zadávací projektovou dokumentací, zpracovanou Ing. Petrem Jirouškem, autorizovaným
inženýrem pro pozemní stavby, č. oprávnění ČKAIT 0008207, položkovým rozpočtem,
a v souladu s vydaným stavebním povolením dle příloh č. 1, 2, 3,
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace
Příloha č. 2: Položkový rozpočet vč. komentáře, jehož úplnost není zaručena
3.2 Předmětem díla nejsou práce a dílo neuvedené v položkovém rozpočtu (Příloha č.2),
pokud se strany nedohodnou písemně jinak.
3.3 Dílo musí být provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací
resp. s případnými předem písemně odsouhlasenými změnami za podmínek stanovených
touto smlouvou.
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4. Sjednaná doba pro provedení díla
4.1 Zhotovitel provede dílo v tomto čase: 10 týdnů od předání staveniště za předpokladu, že
objednatel poskytne zhotoviteli včas a řádně sjednanou součinnost, např. že stavební povolení
a ostatní veřejnoprávní povolení k provedení díla s doložkou právní moci, ostatní podklady
k provedení díla, zejména projektová dokumentace, budou zhotoviteli předány v termínu dle
smlouvy, není-li termín předání ve smlouvě uveden, pak nejpozději ke dni předání staveniště.
5. Podklady a věci určené k provedení díla
5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v těchto termínech:
Stavební povolení (dále jen „SP“) a vyjádření všech ve stavebním řízení uvedených
dotčených orgánů a institucí k SP předá objednatel zhotoviteli bezplatně.
5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději do 3 dnů od uzavření smlouvy
projektovou dokumentaci v měřítku 1:50 ve třech písemných vyhotoveních a jednu
v digitálním provedení
5.3. Objednatel si vymiňuje k provedení díla dodat materiály dle přílohy č. 4 (dále jen
materiály)
5.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o termínech, do kdy nejpozději má
objednatel právo využít své oprávnění dodat materiály a termíny dodání těchto materiálů.
5.5. Objednatel využije své právo dodat materiály včasným písemným oznámením
zhotoviteli, že materiály ve stanovených termínech dodá na místo stavby.
5.6. Využije-li objednatel právo dodat materiály, je povinen dodat tyto materiály v termínech
dodání dle čl. 5.4.
5.7. V případě, že objednatel materiály dodá, sníží se cena díla v čl. 6 uvedená o 85% ceny
těchto materiálů uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 k této smlouvě uvedeném. Na
dodané materiály není poskytována záruka ani jiná odpovědnost za vady, ledaže budou
materiály poškozeny zhotovitelem.
5.5. Prodlení s dodáním materiálů se považuje za neposkytnutí součinnosti objednatelem.
Neopatří-li objednatel materiály včas a neučiní-li tak ani na dodatečnou výzvu zhotovitele v
dodatečné přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Náklady účelně
vynaložené s jejich opatřením a rozdíl mezi skutečnou cenu na jejich pořízení a cenou dle
rozpočtu v příloze č. 2 zaplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co jej o
zaplacení zhotovitel požádá.
6. Cena za dílo
6.1 Dohodnutá úplná a konečná cena za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH) činí:
1 369 643,45 Kč
Tato cena obsahuje dovozní cla, daně, poplatky a obdobné platby související s přípravou,
prováděním a dokončením díla a dále platby spojené s povinnostmi, které má zhotovitel splnit
na základě této smlouvy.
6.2. Cena díla se vypočte tak, že se k ceně díla bez DPH přičte DPH, která se vypočte dle
platných předpisů v době vystavení příslušné faktury. Předmět plnění není používán
k ekonomické činnosti.
6.3. V případě rozšíření či zmenšení předmětu díla bude úprava smluvní ceny provedena
dohodou stran.
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7. Financování a placení
7.1. Zaplacení ceny díla bude uskutečněno na základě zhotovitelem vystavených měsíčních
faktur a faktury konečné.
7.2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě měsíčních faktur, které bude
zhotovitel vystavovat na základě oboustranně podepsaných soupisů provedených prací.
V případě, že by mezi stranami vznikla neshoda ohledně rozsahu provedených prací, může
být oboustranně podepsaný soupis provedených prací nahrazen znaleckým posudkem.
V případě, že by nebyl soupis provedených prací podepsán objednatelem, ačkoliv mu byl
předán nebo zaslán, a zároveň by znalecký posudek provedené práce uvedené v soupise
potvrdil, jdou náklady znaleckého posudku k tíži objednatele.
.
7.3. Fakturovaná cena díla je splatná nejpozději do 14 dnů od doručení faktury.
V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetího dne
po odeslání.
8. Způsob provádění díla
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti
a vybavení, aby mohl řádně a včas splnit své závazky ze smlouvy.
8.2. Zhotovitel se zavazuje své závazky ze smlouvy splnit nejpozději v dohodnutém termínu.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle obvyklých technologických nebo pracovních postupů,
vyplývajících z předané projektové dokumentace při používání materiálů ve standardní
kvalitě. Provedení díla není vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele. Zhotovitel postupuje při
provádění díla samostatně; příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel
vázán, je-li to ujednáno.
8.3. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn užívat pozemek, na kterém bude dílo provedeno,
že má právo dílo na pozemku vystavět a že k pozemku nemají třetí osoby práva, jež by
provedení díla mohla ohrozit.
8.4. Objednatel se zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu veškerou další potřebnou
součinnost nutnou pro výstavbu díla, jakož i pro jeho předání a převzetí, zejména se zavazuje
předat zhotoviteli příslušná veřejnoprávní povolení a jiná rozhodnutí s doložkou právní moci
a jiná stanoviska a podklady (dále jen „podklad“), jež jsou potřebná pro zhotovení díla a bez
zbytečného odkladu jej písemně informovat o případné změně těchto podkladů. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli bez zbytečného odkladu součinnost i při upřesnění konkrétní
realizace díla, při určování konkrétních detailů a technologií, při nutnosti vyjádření stanoviska
projektanta díla apod.
8.5. Po výzvě zhotovitele je objednatel povinen bezplatně poskytnout zhotoviteli staveniště
(místo pro stavbu, přístup k ní a uskladnění a umístění věcí potřebných pro zhotovení díla)
dle požadavku zhotovitele a to na dobu potřebnou pro provedení díla a jeho vyklizení po
splnění díla, odevzdat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém (zejm. uklizeném) pro
provedení díla tak, aby zhotovitel mohl ihned začít dílo provádět. Objednatel je povinen při
odevzdání staveniště přesně vymezit hranice staveniště a předat vytýčení základních
směrových a výškových bodů díla. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vybudovat na
staveništi zařízení staveniště pro uskladnění materiálu pro zhotovení díla a případné umístění
mobilních buněk.
8.6. V případě, že k provedení díla je třeba záboru veřejného prostranství a provádění
nezbytných opatření pro omezení provozu na veřejných komunikacích, je povinen je zajistit
na vlastní náklady objednatel, pokud se strany nedohodnou jinak.
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8.7. Objednatel, nebo jeho zástupce (pro výkon technického a autorského dozoru) jsou
v rámci zajištění bezpečnosti oprávněni na staveniště vstupovat jen za přítomnosti zhotovitele,
nebo jím pověřeného zástupce. Objednatel se zavazuje zdržet se zásahů do provádění díla
zhotovitelem, pokud mu to neumožňují ustanovení smlouvy a zdržet se takových jednání či
opominutí, kterými by umožnil, aby do provádění díla bez souhlasu zhotovitele zasáhly třetí
osoby.
8.8. Náklady za odběr el. energie a vody hradí zhotovitel.
8.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednavatele nebo příkazů a pokynů (dále jen pokyn) daných mu
objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení
potřebné péče. Jestliže nevhodné věci nebo pokyny překážejí v řádném provádění díla, je
zhotovitel jeho provádění přeruší do doby výměny věcí nebo změny pokynů objednatele nebo
sdělení, že objednatel trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů.
Zhotovitel, který splnil tuto povinnost, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady
dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich
použití při provádění díla trval; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci
nebo podle daného pokynu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v
písemné formě. Za nevhodný pokyn se považuje též chyba projektové a jiné dokumentace
nebo podkladů předaných zhotoviteli k provádění díla.
8.10. Zhotovitel neodpovídá ani za nemožnost dokončení díla tehdy, zasáhne-li objednatel
bez souhlasu zhotovitele podstatně do díla nebo do provádění díla před jeho dokončením,
nebo poruší-li objednatel svůj závazek uvedený v ust. odst. 8.7. věta druhá tohoto článku,
popř. jinak znemožní provedení díla.
8.11. V případě, že zhotovitel není odpovědný za „nemožnost dokončení díla", má právo
od smlouvy odstoupit.
8.12. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy z důvodů na straně objednatele, zejména
z důvodů uvedených v předchozím odstavci, má zhotovitel nárok na odměnu - cenu díla,
sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.
8.13. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla
nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
8.14. V případě, že na díle dojde ke škodě, za níž zhotovitel neodpovídá, může zhotovitel
po předchozím písemném upozornění objednatele provádění díla přerušit do doby, než
objednatel odstraní závadný stav nebo dojde k uzavření dohody o změně smlouvy a jejího
předmětu plnění.
8.15. Bylo-li nutno provádění díla na určitou dobu přerušit z důvodu, za který zhotovitel
neodpovídá, prodlužuje se na dvojnásobek této doby lhůta stanovená pro jeho dokončení.
Stejným způsobem se prodlužuje lhůta k dokončení o dvojnásobek doby, po kterou je objednatel v prodlení s plněním svých povinností dle smlouvy.
8.16. Objednatel je oprávněn a povinen pravidelně kontrolovat provádění díla, a to osobně
nebo prostřednictvím svého zástupce (pro výkon technického a autorského dozoru). Zjištěné
poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další rozhodné skutečnosti pro plnění smlouvy
se zapisují do stavebního deníku. Jestliže objednatel do tří dnů od zápisu do stavebního
deníku dodavatelem nezapíše výhradu nebo nesouhlas, má se za to, že s obsahem tohoto
zápisu souhlasí. Ve stavebním deníku se veškeré zápisy provádějí trojmo přes průpisový
papír. Originály zápisů zůstávají ve stavebním deníku, druhý průpis zápisů uloží zhotovitel
odděleně od originálů, první obdrží objednatel.
8.17. Objednatel je povinen zápisem do stavebního deníku určit či změnit zástupce (pro
výkon technického a autorského dozoru). Od okamžiku podpisu této smlouvy je takovým
zástupcem pan Zdeněk Dvořák. Zástupce objednatele je oprávněn dávat pokyny k provádění
díla, je oprávněn měnit rozsah díla nikoli podstatným způsobem, včetně tomu odpovídající
změny ceny a termínu, je oprávněn provádění díla přerušit, a je oprávněn přebírat dílo (a jeho
části). Zástupce zhotovitele je oprávněn přijímat pokyny k provádění díla, je oprávněn měnit
rozsah díla nikoli podstatným způsobem, včetně tomu odpovídající změny ceny a termínu, je
4

oprávněn provádění díla přerušit, a je oprávněn předávat dílo (a jeho části). Změnou rozsahu
díla nikoli podstatným způsobem je změna díla, vyplývající z pokynů objednatele k provádění
díla, nebo vyplývající z okolností, které nebyly zohledněny při uzavírání smlouvy o dílo,
např. zjištěných skrytých překážek, týkající se díla nebo místa, kde má být dílo provedeno,
které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, nebo vyplývající z potřeby
objednatele provést činnosti ve smlouvě původně nezahrnuté, které jsou ale nezbytné pro
pokračování v provádění díla a jeho dokončení.
8.18. Zhotovitel povede stavební deník. Deník bude k nahlédnutí u stavbyvedoucího
zhotovitele a bude obsahovat přinejmenším tyto informace: popis vykonané práce, seznam
pracovníků, odpracovanou dobu, klimatické podmínky, kopie záznamů o nehodách.
Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku specifikuje práce nebo jejich výsledky, které
se stanou při dalším provádění díla nepřístupnými, a vyzve v zápisu objednatele k jejich
kontrole, a to nejméně tři dny předem. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole v dohodnutém
termínu, posouvá se o tuto dobu termín dokončení díla.
8.19. Zhotovitel může přerušit práce na nezbytně nutnou dobu, pokud by byly nevhodné
klimatické podmínky pro prováděné stavební technologie zejména při zakládání stavby. O
tuto dobu se prodlouží termín dokončení díla dle této smlouvy o dílo.
9. Změna díla
9.1. Strany se mohou písemně dohodnout na změně rozsahu díla.
10. Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady
10.1. V den a v čase určeném zhotovitelem ve stavebním deníku, popř. jinak sděleném
objednateli, jsou strany smlouvy povinny uskutečnit v místě provádění díla jeho převzetí
a sepsat zápis o dokončení a předání díla a případných vadách a nedodělcích. Termín převzetí
se musí shodovat s termínem splnění určeným ve smlouvě nebo musí být sdělen alespoň tři
dny předem. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním
objednateli. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo
odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
10.2. V případě, že se objednatel nedostaví bez viny zhotovitele ve stanoveném termínu
k převzetí díla, bez řádného důvodu odmítne dílo převzít či nepodepíše zápis o předání díla,
anebo zabrání zhotoviteli předání díla, nastávají účinky předání díla a jeho splnění dnem, kdy
k převzetí díla mělo dojít.
10.3 Pokud zhotovitel bude předávat dílo po uplynutí lhůty stanovené k jeho provedení, je
povinen vyzvat objednatele k převzetí zvláštní písemnou výzvou.
10.4. O předání a převzatí díla sepíší strany zápis, v němž se uvede stav převáděného díla
a případně soupis vad a nedodělků vč. dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
10.5. Dílo může být předáno a převzato i po částech.
10.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu stanovenou občanským zákoníkem, s tím,
že v souladu s ustanovením §2629 OZ končí uplynutím doby 5 let od převzetí díla.
Zhotovitel nenese odpovědnost za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem,
neodpovídá ani za vady vzniklé nedodržením pokynů k jejich užívání, např. v předaném
provozním řádu a návodech pro obsluhu a údržbu. Na stroje, přístroje, zařízení, a na předměty
postupné spotřeby, např. kování, svítidla apod. zabudované do díla (dále jen zabudované
předměty) se doba odpovědnosti za vady omezuje na dobu, po kterou za ně odpovídá její
výrobce/prodejce.
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11. Další ustanovení
11.1. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny nebo zálohy na ni, zavazuje se zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení a to 0,05 % z dlužné částky za každý 1.- 30. den prodlení, a 0,1% z
dlužné částky za každý 31. a další den z prodlení. Je-li objednatel déle než 30 dnů v prodlení s
plněním svých povinností, zejména se zaplacením ceny díla nebo záloh na ni, je-li provádění
díla přerušeno na více než 60 dnů, nebo dle článku 11.2 neposkytne-li objednatel zhotoviteli
jistotu, kterou může zhotovitel požadovat, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
11.2. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny nebo zálohy na ni po dobu delší než 30 dnů a
má-li zhotovitel důvodné pochybnosti o schopnosti objednatele uhradit cenu díla či zálohy na
ni, je objednatel povinen na požádání zhotovitele podle volby zhotovitele poskytnout mu
jistotu nebo vystavit směnku vlastní bez protestu, splatnou v sídle zhotovitele v den splatnosti
ceny díla nebo záloh na ni, s avalem statutárního orgánu objednatele, a to na zajištění závazku
zaplatit celou dosud nezaplacenou cenu díla. Zhotovitel je povinen po uhrazení závazku
zajištěného směnkou tuto směnku vrátit objednateli.
11.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré jím zaviněné škody, vzniklé při provádění
díla, a to jak vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy zhotovitelem, tak i jeho subdodavateli.
11.4. Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je objednatel oprávněn požadovat na něm
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý 1.- 60. den prodlení, a 0,1 % z ceny díla
za každý 61. a další den z prodlení, nejvýše však 10% ceny díla. Je-li zhotovitel v prodlení
s dokončením díla déle než 60 dnů, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel
má právo odstoupit od smlouvy též v případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnutí
o prohlášení konkursu na majetek zhotovitele nebo jiné rozhodnutí, jímž se zjišťuje úpadek.
11.5. Objednatel ani zhotovitel není povinen uhradit smluvní pokutu v případě, že splnění
povinnosti, jež zakládá povinnost k zaplacení smluvní pokuty, bude způsobeno okolnostmi
vyšší moci. Za vyšší moc se považují překážky bránící plnění povinnosti, které vznikly
nezávisle na vůli povinné strany, zejména z důvodu válečných událostí, výbuchů, požárů,
nehod, poškození zařízení a instalací, epidemií, karantén, přírodních katastrof, vichřicí,
povodní, kalamit, nepředpokládaných klimatických anebo technických podmínek,
neumožňujících řádné použití technologie či materiálů, jež jsou pro účel použití výrobcem
požadovány, vznikem povinnosti provést archeologický průzkum na staveništi podle právních
předpisů, výkonu suverenity, úředních opatření, rozhodnutím orgánu státní správy s výjimkou
rozhodnutí vydaného z důvodu porušení obecně závazných právních předpisů nebo této
smlouvy stranou postiženou, občanských nepokojů, teroristických aktů, stávky, výluky,
vzpoury, povstání, či sabotáží. Za vyšší moc se považuje též neschopnost banky provést
příkaz k úhradě z účtu, na kterém je dostatek volných finančních prostředků k platbě. Jestliže
z důvodu vyšší moci nebude zhotovitel schopen dílo včas provést, prodlouží se termín
dokončení díla tak, aby bylo za všech okolností přiměřené a čestné.
11.6. Objednatel souhlasí, aby na stavbě bylo na viditelném místě umístěno tablo s údaji
o stavbě, zhotoviteli a projektantovi. Objednatel souhlasí též se zveřejněním stručné
prezentace díla v katalogu a na internetových stránkách zhotovitele.
11.7. Zhotovitel ponese plnou odpovědnost za to, že zhotovování díla na základě této
smlouvy bude prováděno v souladu s právními předpisy, které se týkají bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
11.8. Veškeré stavební materiály anebo zařízení, která zhotovitel poskytne objednateli
na základě této smlouvy, musí být v souladu s právními předpisy, které se týkají bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu plnění podle této smlouvy až do okamžiku
předání a převzetí díla.
11.9. Zhotovitel zodpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé a osoby
jednající jeho jménem budou mít příslušná pracovní a jiná povolení předepsaná platnými
zákony České republiky. Pokud porušením tohoto bodu vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel.
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11.10. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby neobtěžoval jiného nad míru nutnou
k provedení díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pečovat o staveniště s péčí řádného
hospodáře. Odpady vzniklé při zhotovování díla bude zhotovitel likvidovat postupně
s přihlédnutím k hospodárnosti, ekologickým postupům a v souladu s platnými právními
předpisy.
11.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření, která mu ukládá platná právní úprava,
směřující k tomu, aby nedošlo k úniku ropných látek, barviv ani jiných nebezpečných látek,
používaných při provádění díla.
11.12. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s vybudováním, zprovozněním, údržbou,
likvidací a vyklizením zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje vyklidit zařízení staveniště
do 15 pracovních dní po ukončení přejímacího řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.
11.13. Smlouva je uzavřena podpisem smlouvy oběma stranami. Jednání předcházející
podpisu smlouvy má povahu výzvy k uzavření smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že vylučují užití § 1729 občanského zákoníku.
11.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují přijetí návrhu smlouvy nebo její
změny s dodatkem či odchylkou, jíž druhá strana smlouvu modifikovala. Takové jednání má
povahu nového návrhu na uzavření smlouvy.
11.15. Pokud v dokumentech dojde k nejednoznačnosti nebo nesrovnalosti, vydá objednatel
zhotoviteli bez zbytečného odkladu potřebná vysvětlení. Priorita dokumentů bude tato:
a) Smlouva o dílo včetně příloh
b) Stavební plány a výkresy objednatele - zadávací dokumentace
12. Závěrečná ujednání
12.1. Vztahy vzniklé ze smlouvy o dílo se dle dohody stran řídí občanským zákoníkem. Tato
smlouva byla vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Každá
ze stran přebírá dva stejnopisy. Smlouvu lze měnit či rušit pouze písemnou formou. Strany se
dohodly, že pro účely této smlouvy se za písemné jednání považuje také jednání učiněné emailem; korespondence z e-mailové adresy a e-mailové adresy uvedené v článku 12.2. se
považuje za písemné jednání objednatele a korespondence z e-mailové adresy, .e-mailové
adresy uvedené v článku 12.2. se považuje za písemné jednání zhotovitele, i kdyby nebyly
opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.
12.2. Písemnosti, a to i písemnosti doručované do vlastních rukou, se považují za doručené
i v případě, kdy písemnost byla doručována držitelem poštovní licence jako doporučená
zásilka do vlastních rukou a strana ji odmítne převzít anebo v případě, kdy se tato písemnost
nedostane do jeho rukou, byla-li zaslána na adresu strany, uvedenou v záhlaví této smlouvy
resp. na jinou adresu, kterou strana písemně sdělila druhé straně jako adresu pro doručování.
Zásilka se považuje za doručenou okamžikem, kdy ji strana odmítne od držitele poštovní
licence převzít. Nevyzvedne-li si strana zásilku doručovanou držitelem poštovní licence do tří
dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se strana o tomto
uložení nedozvěděla.

Jméno
Adresa
Číslo telefonu
Odpovědná osoba
Telefon
E-mail

Doručování objednateli:
Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Doručování zhotoviteli:
Stenco s.r.o.
Pod Lihovarem 2319
256 01 Benešov

Zdeněk Dvořák

Jiří Petřík
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12.3. Pokud je nebo se stane některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným, nebo
nevykonatelným, zůstávají zbývající ustanovení této smlouvy nedotčena a v platnosti.
Neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení této smlouvy bude smluvními stranami
nahrazeno jinou platnou, účinnou a vykonatelnou úpravou, která se bude shodovat
s hospodářským účelem původního ustanovení nebo se mu co nejvíce přiblíží. To platí
i pro případné mezery ve smlouvě.
12.4. Obsah této smlouvy, jakož i jiné informace, jež se dozví druhá strana, se považují jako
důvěrné.
12.5. V případě sporu mezi stranami je dle dohody stran místně příslušným soud, v jehož
obvodu má sídlo žalobce.
12.6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12.7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění
byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran,
jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná
a neúčinná.
12.8. Ustanovení obsažená v této smlouvě představují úplnou dohodu smluvních stran
ohledně jejího předmětu a nahrazují veškeré předchozí ústní či písemné dohody, prohlášení či
ujednání smluvních stran o předmětu této smlouvy.
12.9. Obě strany prohlašují, že se se smlouvou seznámily, s jejím obsahem souhlasí, neboť
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
V Benešově dne 1.11.2017

……………………………….
Objednatel

……………………………….
Zhotovitel
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