
SMLOUVA O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami 

  
  

  

Bílovecká nemocnice, a.s. 

se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec 

IČ: 26865858 

DIČ: CZ26865858 

zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA předsedou představenstva,  

Bc. Vratislavou Krnáčovou, místopředsedou představenstva  

Ing. Pavlem Rydrychem, členem představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2911 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

  

Václav Dostál 

se sídlem Velké Albrechtice 62, 742 91  

IČ: 73126306 

DIČ: CZ7211125284 

zapsán u Okresního úřadu Nový Jičín – vydán živnostenský list ev.č. 380401-334448-00 ze 

dne 15. 8. 2002 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

   

I. 

Předmět Smlouvy 
  

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele za podmínek níže uvedených dílo, jehož předmětem je: zhotovení nové 

kotelny a doplnění rozvodů v budově „E“ Bílovecké nemocnice, a.s. dle před-

loženého projektu firmy Houseprojekt (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo 

převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle předložené nabídky. 

   

II. 

Cena Díla a způsob úhrady 
  

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude v souladu s předloženou nabídkou 

činit částku ve výši 278.132,-- Kč (slovy dvěstěsedmdesátosmjednostotřicetdva korun 

českých) bez DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č. ú.: XXX vedený u XXX po 

předání a převzetí Díla na základě daňového dokladu (faktury). 

2. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

3. Lhůta splatnosti faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

 



III. 

Termín zhotovení díla 
  

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno včetně všech revizí do 

čtyř týdnů od podepsání této smlouvy. 

 

IV. 

Předání a převzetí Díla 
  

1. K předání a převzetí Díla dojde do tří dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo 

zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III. této smlouvy. 

 

2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 

 

3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle č. III. odst. 1 

této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve výši 5.000.-- Kč za každý den prodlení. 

 

V. 

Odpovědnost za vady 
  

1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. 

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla 

objednatelem. 

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od 

obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak.  

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či 

nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti 

bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 

   

VI. 

Závěrečná ustanovení 
  

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účin-

nosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších před-

pisů.  

 

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží  

po jednom vyhotovení. 

 



4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 

srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

5. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena 

platnost nebo účinnost ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní 

strany dohodnou na nahrazení ustanovení zněním novým tak, aby se nové ustanovení co 

nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního. 

 

 

 

 

 

V................   dne......................   V................  dne...................... 

  

   

................................................   ............................................... 

Objednatel      Zhotovitel 


