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SMLOUVA O DÍLO Č. 40040645/Z 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

 

I. Smluvní strany 
 
Zhotovitel:                                           Objednatel: 
Eko Bi s.r.o.                                        VČE – montáže, a. s. 
Semanínská 2050                                               Arnošta z Pardubic 2082 
560 02 Česká Třebová                    531 17 Pardubice  
 
zastoupená: Zdeněk Řehák                              zastoupená: Ing. Michal Krejčí 
IČ: 64827500                                               IČ: 25938746 
DIČ: CZ64827500                                  DIČ: CZ25938746 
bankovní spojení: ČSOB a.s.    bankovní spojení: KB, a.s. 
č. ú.: 212186601/0300                              č. ú.: 107-4639190237/0100 
Zápis dne 19. 12. 1995 v obchodním rejstříku,      Zápis dne 1. 7. 2000 v obchodním rejstříku, 
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddíle C, číslo vložky 9386.                              v oddíle B, číslo vložky 2066.   
dále jen „zhotovitel“ dále jen „objednatel“ 
 
Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými 
zápisy v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, a že osoby zde uvedené jsou jejich 
oprávněnými zástupci.  
                                                 

II. Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci díla "uložení  kabelových chrániček včetně 
zemních prací  komunikace I/14 v České Třebové" v rozsahu dle cenové nabídky, v kvalitě a 
parametrech stanovených objednatelem. 

2. Smluvní cena zahrnuje kompletní zemní práce nutné k úspěšnému splnění díla. To znamená, že 
zhotovitel provede veškeré výkopy pro uložení kabelových chrániček. Součástí dodávky zhotovitele je 
geodetické zaměření uložených chrániček. Zhotovitel dále zajistí vytyčení veškerého podzemního 
zařízení dotčeného stavbou, dopravní značení, archeologický dohled a uhradí poplatky s tím spojené. 
Zhotovitel provede písemné seznámení majitelů pozemků o vstupu a prováděných pracích (příloha č. 
2 VOP REAL v08). Po dokončení práce objednatele zhotovitel na základě odsouhlasení objednatelem 
provede zásyp výkopů se zhutněním a definitivní úpravou povrchů, v případě potřeby dodá protokoly o 
hutnících zkouškách. To znamená, že odveze přebytečnou zeminu, stavební suť, vybouraný beton a 
asfalt na ekologickou skládku včetně úhrady skládkovného. Narušené povrchy vozovek a chodníků 
uvede do původního stavu, výkopy ve volném terénu oseje travou. Po dokončení stavby provede 
zhotovitel písemné předání dotčených pozemků vlastníkům (příloha č. 1 VOP REAL v08). Kabelové 
chráničky na přechody dodá zhotovitel. V případě zjištění neprůchodnosti uložených chrániček zajistí 
zhotovitel jejich průchodnost na vlastní náklady.  

3. Postup prací bude řízen vedoucím čety panem Jaroslavem Kleinerem nebo jím určeným zástupcem.  

 

III. Cena za provedení díla 

1. Smluvní strany se dohodly na základě příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších změn a doplňků a po provedení individuální kalkulace vycházející zejména 
z dohodnutého rozsahu prací na ceně díla takto: 

Cena díla bez DPH (zdanitelný základ) 165.725,- Kč.  
 Celková sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. Cena je pevná po celou dobu realizace díla. 

2. K uvedené ceně díla bude uplatněna DPH ve výši dle platného zákona „O dani z přidané hodnoty“ ve 
znění pozdějších změn a doplňků.   
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3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla dle PD. Veškeré práce a dodávky obsažené v této PD jsou obsaženy v sjednané ceně 
díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně díla obsaženy práce a dodávky, které sice v PD obsaženy 
nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření smlouvy předvídat. Pokud během realizace 
díla zhotovitel zjistí, že kalkulované práce neodpovídají skutečně provedeným pracím, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost bezprostředně oznámit objednateli. Zvýšení (snížení) rozsahu prací oproti 
smlouvě, bude po dohodě obou smluvních stran vždy řešeno formou písemného, vzestupně 
číslovaného dodatku ke smlouvě o dílo jako vícepráce (méněpráce) a dohodnutá cena díla bude 
zvýšena (snížena) o tyto vícepráce (méněpráce). 

 

IV. Termín splnění díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že práce na realizaci díla podle této smlouvy započnou dnem předání 
staveniště, kterýžto den obě strany dohodly jako den zahájení prací. Tímto dnem je: 13. 11. 2017. 

2. Zhotovitel provede dílo viz čl. II. včas a řádně nejpozději v termínu do 15. 12. 2017.  

3. Zhotovitel uvede pozemky dotčené výkopem do pochozího stavu nejdéle následující den po pokládce 
kabelu. Pokud tak neučiní, ponese veškeré náklady s tímto zpožděním spojené.   

 
 

V. Platební a fakturační podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat uhrazení ceny díla na 

základě dílčích faktur po řádném předání a převzetí dílčích částí předmětu díla. Den převzetí dílčích 
částí předmětu díla objednatelem se považuje za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Do 15-ti 
dnů po řádném předání a převzetí celého díla formou oběma smluvními stranami podepsaného 
předávacího (zjišťovacího) protokolu vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Pokud zhotovitel neuplatní 
dílčí fakturaci, pak den převzetí díla objednatelem se považuje za datum uskutečnění zdanitelného 
plnění. Na konečné faktuře bude provedeno konečné vyúčtování. Všechny faktury musí mít náležitosti 
běžného daňového dokladu dle uvedeného zákona o DPH.   

2. Splatnost faktur bude 30 dní po doručení objednateli.                       
3. Objednatel zhotoviteli uhradí konečnou fakturu až po předložení podepsaných protokolů o předání a 

převzetí pozemků dotčených realizací díla viz čl. II./2. a předání potřebných dokladů dle VOP REAL. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s PD a touto smlouvou. 

 

VI. Odpovědnost za vady - záruka 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo viz čl. II. záruku po dobu 60 měsíců. Záruční lhůta počíná dnem 
následujícím po úspěšném předání kompletního díla firmě ČEZ Distribuce, a.s. 

 

VII. Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací 

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící důvěrné 
informace a jiné skutečnosti, které mu byli poskytnuty v rámci tohoto smluvního vztahu nebo při 
běžném obchodním styku.  

2. Smluvní strany sjednávají, že důvěrnými informacemi, vedle informací u nichž zachování důvěrnosti 
ukládá přímo zákon, jsou též veškeré objednatelem poskytnuté informace, podklady a   dokumenty, 
pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných informacích, zdrojích (např. obchodní rejstřík). Důvěrné 
informace tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy související s 
podnikem objednatele a Skupinou ČEZ, výsledky výzkumu související s objednatelem a Skupinou 
ČEZ, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální, materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou 
v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé a mají 
být podle vůle objednatele utajeny.  

3. Závazek ochrany důvěrných informací trvá po celou dobu trvání smlouvy o dílo i po ukončení její 
účinnosti a zaniká jednostranným písemným prohlášením objednatele o ukončení tohoto závazku.  
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4. Jestliže objednatel při obchodním styku poskytne zhotoviteli informace tvořící důvěrné informace, 
nesmí je zhotovitel zpřístupnit třetí osobě, nebo je použít ve prospěch třetí osoby, použít v neprospěch 
objednatele, ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Pokud je sdělení důvěrných 
informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků zhotovitele vyplývajících mu ze smlouvy, může tyto 
důvěrné informace poskytnou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele a za 
předpokladu, že tato třetí osoba písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a důvěrnosti 
informací, které jí byli sděleny. V případě porušení závazku zachování mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací ze strany této třetí osoby, je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu 
zhotovitel. V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody je dotčena i hmotná a trestní 
odpovědnost fyzických osob, které za zhotovitele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných 
informací nedodržely.  

5. Po ukončení účinnosti této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen na základě žádosti objednatele bez 
zbytečného odkladu vrátit objednateli všechny poskytnuté materiály potřebné k její realizaci obsahující 
důvěrné informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami.  

6. Smlouva o dílo a dále činnosti související s provedením předmětu této smlouvy o dílo a obsah výstupů 
jsou důvěrné a nemohou být žádnou smluvní stranou zveřejněny bez předchozího souhlasu druhé 
strany, vyjma povinnosti vyplývající smluvní straně z právního předpisu.  

7. Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl. VII, Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací, zavazuje 
se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé prokázané porušení mlčenlivosti 
a ochrany důvěrných informací. Vznikem nároku na smluvní pokutu (podle této smlouvy o dílo) ani 
jejím uhrazením není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody, ani výše této 
náhrady škody.  

VIII. Další ujednání 

1. Osoby oprávněné jednat ve věcech realizačních podle této smlouvy: 
za objednatele: Petr Kleiner, tel.: 723 028 236    

za zhotovitele: Michal Vebr, tel.: 731 449 820  

2. Zhotovitel je povinen informovat osoby odpovědné za provoz VČE-montáže, a.s. při vzniku mimořádné 
události dle uvedené tabulky:  

 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PROVOZ VČE-montáže, a.s. 
osoba, funkce telefon pracoviště kontaktovat v případě 
Ing. Karel Jež            
Výkonný ředitel 

558 414 121 Frýdek-Místek       smrtelný pracovní úraz 
602 533 852 

Ing. Radek Pardubický            
Vedoucí sekce Správa 

558 414 189 Frýdek-Místek       úniku nebezpečných látek, havarijního stavu, 
požár, závažného pracovního úrazu 724 124 449 

Ing. Michal Krejčí                           
Vedoucí sekce Výstavba 

462 126 310 
Litomyšl úniku nebezpečných látek, havarijního stavu, 

požár, závažného pracovního úrazu 602 776 736 
Marcela Stříbrná - osoba 

odborně způsobilá                       
v BOZP a PO 

466 301 346 
Pardubice úniku nebezpečných látek, havarijního stavu, 

požár, závažného pracovního úrazu 731 524 848 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel povede na stavbě stavební deník objednatele.  

4. Povinností zhotovitele je před zahájením prací předat objednateli seznam rizik zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, závazkové vztahy založené touto smlouvou, jakož i 
závazky vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou posuzovány a řešeny podle českého práva, 
zejména občanského zákoníku v platném znění, podle jehož ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku se tato smlouva sjednává. 

6. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen postupovat v souladu s požadavky ČEZ Distribuce, a.s., 
včetně povinností vyplývajících z uzavřených smluv mezi objednatelem a ČEZ Distribuce, a.s., tak, 
jako by plnil sám, a dodat všechny požadované doklady a náležitosti vztahující se přímo či nepřímo 
k realizaci díla. 

7. Všechny výslovně neuvedené právní vztahy a záležitosti v této smlouvě o dílo se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami o způsobu provedení díla (VOP REAL), vydanými ČEZ Distribuce, a.s., 
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v platném znění, včetně všech platných příloh, metodik a pracovních postupů. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně zápisem ve stavebním deníku seznámit všechny své zaměstnance s pracovními riziky 
na pracovištích. Společně s převzetím pracoviště přebírá zhotovitel povinnosti stanovené 
provozovateli zařízení distribuční sítě. Zároveň se smluvní strany dohodly na plnění úkolů v oblasti 
BOZP a PO na pracovišti dle zákona č. 262/2006 Sb. §101 a stanovili, že pokud není stanoven 
koordinátor provozovatelem, pak zhotovitel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění, jejichž součástí je Dokument MPBP – 009 Přehled 
rizik při činnostech na externích pracovištích a jejich eliminace, v platném znění, který je nedílnou 
součástí této smlouvy. Podpisem této smlouvy zhotovitel prokazatelným způsobem stvrzuje, že 
veškeré dokumenty (včetně metodik a interních předpisů provozovatele a objednatele), podle nichž 
má být při realizaci díla postupováno a kterými je zhotovitel dle této smlouvy povinen se řídit, mu byly 
vždy alespoň v jednom vyhotovení předány a s těmito se řádně seznámil. Zhotovitel potvrzuje, že tyto 
dokumenty jsou mu známé a k jejich dodržování se písemně zavázal. Zhotovitel se dále zavazuje 
seznámit s těmito dokumenty, včetně Politiky integrovaného systému řízení (ISŘ), své zaměstnance a 
osoby, které použije při plnění díla, vstupující při plnění díla do areálu provozovatele nebo na 
staveniště. Při nedostatku právní úpravy v uvedených dokumentech platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku v platném znění. 

8. Zhotovitel díla prohlašuje, že činnosti nezbytné pro provedení předmětného díla zajistí jako 
samostatný živnostník osobním výkonem nebo svými zaměstnanci, které zaměstnává 
v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce, nebo jiným subjektem splňujícím předpoklady 
stanovené ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě uložení pokuty objednateli v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli vzniklou škodu v plném rozsahu, do tří dnů ode dne doručení výzvy 
objednatele.  

9. Zhotovitel zajistí, že všechny osoby účastnící se realizace předmětného díla (jeho zaměstnanci, 
zaměstnanci poddodavatelů a další osoby) budou vždy disponovat potřebnou kvalifikací pro danou 
činnost a budou po celou dobu své přítomnosti na pracovišti nosit oděv označený obchodní firmou 
svého zaměstnavatele. V rámci eliminace elektrického nebezpečí (riziko úrazu elektrickým proudem) 
je zhotovitel povinen zajistit, aby osoby vykonávající práci byly podrobně seznámeny s průběhem 
práce před jejím zahájením, s pracovními riziky a podmínkami ukončení práce. 

10. Při předání staveniště zhotovitel objednateli předá jmenný seznam všech zaměstnanců zhotovitele, 
kteří se budou podílet na realizaci díla. Každý pracovník zhotovitele, který bude přítomen na 
staveništi, bude vybaven průkazkou zaměstnavatele a předepsanými OOPP.    

11. Jakékoliv odlišnosti zjištěné při realizaci díla oproti PD bude zhotovitel neprodleně oznamovat osobě 
oprávněné jednat za objednatele. 

12. Zhotovitel (vedoucí práce, který je zároveň osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během 
pracovní činnosti) je povinen informovat před zahájením práce na elektrickém zařízení osobu 
odpovědnou za elektrické zařízení Zdeňka Pavlase, tel. 725 648 569 (technik výstavby vn, nn) o 
druhu, místě a důležitosti vykonávané práce na tomto zařízení. 

13. Zhotovitel při provádění pracovních činností v ochranných pásmech nadzemního vedení má zakázáno 
provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo 
stožárů. Dále při činnosti se zvýšením nebezpečím úrazu musí dodržovat zákazy činností 
v ochranných pásmech elektrického zařízení VVN, VN. 

14. Zhotovitel zodpovídá za dodržení podmínek, daných v Rozhodnutí o zvláštním užívání veřejného 
prostranství, legislativním povolením stavby a vlastníky pozemků, zvláště za zajištění bezpečnosti 
chodců a silničního provozu. Zhotovitel je povinen ohradit výkopy a zajistit přístupy do objektů 
(zhotovit přechody a přejezdy). Zhotovitel rovněž zodpovídá za zajištění pořádku, úklidu a případného 
dopravního značení na stavbě. 

15. Zhotovitel zodpovídá za neporušení cizích inženýrských sítí. Seznam podzemního zařízení předá 
objednatel při předání staveniště. Zhotovitel zodpovídá za dodržení podmínek provozovatelů všech 
těchto sítí, za kterých je možné zemní práce provádět v jejich blízkosti. Pokud zhotovitel při 
výkopových pracích objeví podzemní zařízení, o němž se dříve nevědělo, práce přeruší do té doby, 
dokud nezjistí povahu objeveného zařízení. V práci pak pokračuje za dozoru provozovatele tohoto 
zařízení. 

16. Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel vytyčení podzemních zařízení dle PD.  
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17. Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo viz čl. II. této smlouvy připraveno k odevzdání. 

18. O převzetí díla (viz čl. II.) sepíší smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí kvalitu díla, označí zjištěné 
vady, včetně lhůt odstranění vad, jakož i další skutečnosti, na kterých se smluvní strany dohodnou. 

19. Při předání díla objednateli předá zhotovitel doklady o ekologické likvidaci odpadů, vzniklých jeho 
činností při realizaci díla.  

20. Objednatel je oprávněn nařídit dočasné zastavení prací na předmětu díla. V takovém případě se lhůty, 
uvedené v této smlouvě prodlužují na dobu, po kterou byly práce zastaveny. 

21. Jestliže zhotovitel nesplní závazek stanovený čl. IV./2 této  smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve  výši 0,1 % z celkové částky díla za každý započatý den prodlení. 

22. Jestliže zhotovitel nesplní závazek stanovený čl. IV./1, 2, 3 této  smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli náklady s tímto spojené a ostatní smluvní pokuty z tohoto zpoždění vyplívající.   

23. V případě neproplacení faktury ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve 
výši 0,01%  z dlužné částky za každý den prodlení.  

24. Změny této smlouvy lze provádět toliko písemnou formou. 

25. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

26. Zhotovitel pro realizaci výše uvedeného díla nesmí využít subdodavatele bez písemného souhlasu 
objednatele. 

27. Smluvní strany preferují smírné řešení sporů vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Pokud 
nedojde k smírnému vyřešení sporu, budou všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní, řešeny před věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

28. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná.      

29. Smluvní strany shodně prohlašují, že před podepsáním této smlouvy si ji důkladně přečetly, a že tato 
smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že došlo 
k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

30. Smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden 
stejnopis. 

31. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

Zhotovitel:                                                            Objednatel: 
V České Třebové dne 13. 11. 2017           V Litomyšli dne 13. 11. 2017 
 
 
 
 
 
       ………………………………                                              ……………………………………  
 Zdeněk Řehák Ing. Michal Krejčí 
                     jednatel                                                                vedoucí sekce Výstavba 

 


