
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. a dle § 2623 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 

I. 

Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel:  

ZEPRA mining s.r.o. 

Nerudova 621 

793 76 Zlaté Hory 

zastoupená Ing. Petrem Vidurem, jednatelem  

 technický dozor: xxxxxxx 

 IČO: 25842234, DIČ: CZ25842234 

 bank.spojení – xxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

1.2. Objednatel:  

Správa jeskyní České republiky,  

státní příspěvková organizace 

Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice,  

(regionální pracoviště – Správa jeskyní Na Pomezí)  

zastoupená ředitelem  RNDr. Jaroslavem Hromasem
 

technický dozor: xxxxxxxx 

IČO: 75073331,  DIČ: CZ 75073331 

bank.spojení - č.ú.: 30037031/0710 u ČNB Praha 1 

 (dále jen „objednatel“) 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí následující práce:  

 

Oprava Stezky pro pěší - Jeskyně Na Pomezí dle požadavku zadavatele. Dílem bude provedení 

těchto prací. Dílo je specifikováno v kalkulaci nákladů – cenové nabídce zhotovitele (vyplněný 

slepý výkaz-výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy viz. odst. 5.5.  čl. VI. této smlouvy.  

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést v termínu do 30. 6. 2018. 

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla uvedenou v této smlouvě. Dále se 

objednatel zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. 

této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup do areálu jeskyně za účelem provedení 

výše uvedených prací a výsledky činnosti převzít. 

2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Při provádění práce se bude řídit 

pokyny pověřeného pracovníka Správy jeskyní nebo stavebního dozoru objednatele. Pokud 

zhotovitel použije k provedení díla podle čl. 2.1 jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za 

provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel upozorňuje na možnost 

záměny některých položek během provádění díla. Tato skutečnost bude vždy vázána na cenu 

položky v rozpočtu a zohlednění jako více či méně práce v celkové ceně díla.  

2.4.  Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. 
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III. 

Předání a převzetí díla 

Dílo je splněno jeho řádným dokončením a odevzdáním zástupci objednatele. Práce převezme za 

SJČR  pověřený zástupce formou písemného protokolu o předání a převzetí díla. 

IV. 

Cena a platební podmínky 

3.1. Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, a činí v konečné výši bez DPH 1 360 353,- Kč slovy 

(jedenmiliontřistašedesáttisíctřistapadesáttři korun českých bez DPH).  

3.2. Finanční zálohy na dílo nebudou objednatelem poskytovány. 

3.3. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu samostatně odevzdaného a převzatého dílčího plnění do 

10 pracovních dnů od odevzdání a převzetí dílčího plnění na základě protokolu o převzetí dílčího 

plnění přesáhne-li celková doba provádění prací 60 kalendářních dnů.   

3.4. Konečné vyúčtování zhotovitel vystaví na základě protokolu o převzetí díla objednatelem ve 

stanoveném rozsahu nejpozději však do listopadu 2018. Od konečné částky bude případně 

odečtena již uhrazená cena dílčího plnění.  

3.5. Faktury musí mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bankovní spojení, číslo účtu, 

název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy, fakturovanou částku s položkovým rozpočtem. 

3.6. Faktury vystavené zhotovitelem jsou splatné do 14 dnů po jejich obdržení objednatelem. 

Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 

náležitosti či údaje. 

V. 

Smluvní pokuty 

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3% z ceny plnění za každý týden prodlení. 

4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z 

ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. 

4.3. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši dle občanskoprávních předpisů. 

4.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 

jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

4.5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo věřitele na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

VI. 

Ostatní ujednání 

5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po 

jejich skončení. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn 

žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v 

přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat 

vrácení poskytnutých finančních prostředků v plné výši. 

5.2. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

5.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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5.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku tj. zák.č. 89/2012 Sb.. 

5.5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

č.1 „Slepý_výkaz_výměr_Oprava_Stezky_pro_pěší“  

5.6. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů 

smlouvy, včetně vyplacené ceny. 

5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zák. č. 

340/2015 Sb. uveřejněna dle § 5 téhož zákona v registru smluv. V registru smluv smlouvu 

uveřejní objednatel. 

5.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 

objednatel. 

5.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

  

 

 

V Průhonicích dne 8.11. 2017   Ve Zlatých Horách dne 31.10.2017  

 

 

 

 

Objednatel:         Zhotovitel: 

 

 

 

 

 ...........................…………. .................………… 

 RNDr. Jaroslav Hromas Ing. Petr Vidur 

  ředitel       jednatel 


