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SMLOUVA O DÍLO č. 3/2018 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném 
znění 

 
 

1. Smluvní strany 
1.1   objednavatel: 

Obchodní jméno: Město Sušice 
Se sídlem:    Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 
Zástupce pro jednání smluvní:    Bc. Petr Mottl, starosta města 
Zástupce pro jednání technické:   Ing. Kateřina Ronová, investiční technik 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.        
IČ: 00256129    DIČ: CZ00256129             
 

1.2   zhotovitel:      

Obchodní jméno:    Ing. Zdeněk Bláha  
Se sídlem:     330 17 Chotíkov  
Zástupce pro jednání smluvní a technické:  Ing. Zdeněk Bláha 
Bankovní spojení:    Fio banka, a.s., pobočka Plzeň,  
č.ú.        
IČO:     113 75701     
DIČ:      CZ     

 
2. Předmět plnění 

 Zhotovitel se zavazuje dodat, objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit práce, jejichž výsled-
kem bude projekt dokumentace pro provádění stavby „Sušice – stavební úpravy přívodního vodo-
vodu, jímání vody z Otavy – projektová dokumentace“ se zajištěním níže uvedených potřebných 
podkladů a inženýrské činnosti.  
 

2.1 Přípravné práce  
2.1.1 Ověření existence podzemních inženýrských sítí u jejich správců, informace Katastrálního 

úřadu, 
2.1.2 Tachymetrické zaměření trasy stávajícího vodovodu, 

 

2.2 Projektové práce 
Vypracování projektu pro provádění stavby (DPS) v podrobnostech realizační projektové doku-
mentace stavby (zadávací dokumentace dle vyhl. č. 169/2016 Sb.), včetně výkazu výměr a kon-
trolního rozpočtu. 

 

2.3 Inženýrská činnost 
Projednání s DOSS a zajištění souhlasných stanovisek DOSS. 

 

3. Doba plnění 
Jsou dohodnuty následující postupové a konečné termíny: 
 Tachymetrické zaměření lokality       31. 3. 2018 
 Koncept projektové dokumentace DPS pro projednání    30. 4. 2018  
 Dopracování projektu DPS, rozeslání PD k vyjádření     7. 5. 2018 
 Předání projektu DPS včetně rozpočtu a vyjádření    31. 7. 2018  
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 Výše uvedené postupové termíny a konečný termín platí za předpokladu, že smlouva bude uza-
vřená do 5. 3. 2018. Pokud bude uzavřená později, bude o stejnou dobu prodloužené výše uve-
dené termíny.  

 

4. Cena 
4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena nabídkou ze 

dne 19. 2. 2018, která byla přijatá dne 23. 2. 2018. Celková smluvní cena činí 83.000,- Kč (plus 
DPH v zákonné výši). 

 

4.2 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání ob-
jednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu. Po-
žadované práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí hodinové náročnosti těchto 
prací. Jednotková cena prací bude převzata z nabídky projektanta ze dne 19. 2. 2018. Pokud 
nebude druh prací v nabídce obsažený, budou požadované práce oceněny podle ceníku projek-
tových a inženýrských činností UNIKA 2015.  

 
5. Platební podmínky 

5.1 Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude podepsaný protokol o předání a 
převzetí díla. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel jednorázově na základě faktury, kterou 
zhotovitel vystaví a odešle objednateli v termínu předání celého díla: 

 plnění dle bodu 2.1, 2.2 a 2.3 termín 31. 7. 2018   

 částka 83.000,- Kč, resp. 100.430,00 Kč včetně DPH 
 

5.2 V ceně nejsou obsažené případné správní poplatky. Tyto poplatky zaplatí objednatel. Pokud je 
uhradí zhotovitel, pak tuto částku přefakturuje. 

 

5.3 Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

 označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO 

 číslo faktury 

 den odeslání a den splatnosti faktury 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 

 fakturovanou sumu (s uvedením výše DPH) 

 označení díla 

 razítko a podpis oprávněné osoby 
 

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a no-
vá lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednavateli. 

 

5.5 Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení.  
 

6. Záruka za jakost projektové dokumentace 
6.1 Odpovědnost za vady díla: 

6.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou do-
bu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena. 

6.1.2 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli. 

 

6.2 Délka záruční lhůty: 
6.2.1 Záruční lhůta na projektovou dokumentaci ani jiné činnosti Zhotovitele se nesjednává. 
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6.2.2 Záruční lhůta na projektovou dokumentaci by mohla zahrnovat jen záruku za čitelnost 
zhotoveného projektu, což není nutné.  V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a 
úplnost projektové dokumentace, ručí Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované 
stavby. 

 

6.3 Podmínky odstranění zjištěných Vad: 
6.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení písemného upozornění Objed-

natele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit 
opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

6.3.2 Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada od-
straněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

6.3.3 Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré tak-
to vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smlu-
veným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

6.3.4 O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

7. Smluvní pokuty 
7.1 Nedodrží-li zhotovitel termín uvedený v čl. 3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zho-

toviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý 1 den prodlení zapříčině-
ným zhotovitelem z částky uvedené v čl. 4 smlouvy. 

7.2 Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.  

7.3 Splatnost smluvních pokut se sjednává 14 dnů od doručení vyúčtování druhé smluvní straně. 

 
8. Ostatní a závěrečná ustanovení 

8.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovi-
tel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami opráv-
něných pracovníků smluvních stran. 

 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku 2. této smlouvy. 
V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živ-
nostenského oprávnění. 

 
8.3 Výtisk č. 1 - 6 projektu DPS bude osvědčen autorizovanou osobou.  

 

8.4 Zhotovitel vypracuje a odběrateli předá projektovou dokumentaci v rámci dohodnuté ceny 
v 6 výtiscích a 1 x v digitální formě (DWG + PDF + excel). Zhotovitel dále předá 1 výtisk kon-
trolního rozpočtu a výkazu výměr, výkaz výměr též v digitální formě. 

 

8.5 Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zastupování pro zajištění podkladů dle bodu 2.1 
a pro inženýrskou činnost dle bodu 2.3.  

 

8.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které bu-
dou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluv-
ních stran. 

 

8.7 Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí příslušná ustanovení občanského a obchod-
ního zákoníku s případnými dalšími předpisy k němu vydanými. 
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8.8 Tato smlouva je vypracována ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden 
zhotovitel. 

 
8.9 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně 
přístupná. 

 
8.10 Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 5.3.2018, usnesením č. 165. 

 
 

  

 
 
       V Sušici dne 7.3.2018     V Chotíkově dne 12.3.2018 
 
       Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
           ……………………………………….    ……………………………………….. 

       Bc. Petr Mottl,                Ing. Zdeněk Bláha 
       starosta města   

   


