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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

I. 

Smluvní strany 

Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:             Velká hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem 

IČ:     00081531 

DIČ:                            CZ00081531 

zastoupené:             Ing. Daliborem Dařílkem, na základě plné moci 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ELTODO, a.s. 

se sídlem:             Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 10 

IČ:     45274517 

DIČ:                            CZ45274517 

zastoupena: Mgr. Ladislavem Beranem, místopředsedou představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 1573 

Bankovní spojení:  

 

  

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 

Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na akci: 

 

„Ústí nad Labem, ul. Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO – PD“  

(dále jen „akce“) 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce dle předmětu díla dle čl. 3 této smlouvy předá ve sjednané 

lhůtě objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s platnými normami a předpisy pro předmět 

plnění.  
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2.3.  Objednatel se zavazuje dílo odebrat a uhradit cenu díla dle čl. 5 a 6 této smlouvy v 

dohodnutém termínu.  

2.4.  Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené 

se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen 

„občanský zákoník“). 

III. 

Předmět plnění - dílo 

3.1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP/DZS pro úpravu 

stávajícího přechodu pro chodce v ulici Drážďanská u vstupu do ZOO dle nejnovějších 

bezpečnostních standardů včetně nasvícení. 

3.2. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DSP/DZS v počtu šesti paré. Součástí 

dokumentace bude i elektronická verze dokumentace ve formátu PDF na CD nosiči. 

3.3. Součástí dokumentace bude i zpracovaný rozpočet a výkaz výměr a všechna potřebná 

vyjádření a stanoviska správců sítí technického vybavení území a dotčených orgánů a 

organizací nutná pro podání žádosti o vydání stavbního povolení. Součástí zpracované PD 

bude i zaměření řešeného území. 

3.4. Podkladem pro provedení díla je zákres řešeného území do mapovacího podkladu a 

výsledky vstupního jednání. 

3.5. V případě, že by se v průběhu provádění díla objevila nutnost dalších prací touto smlouvou 

nepředvídaných nebo bude provedení víceprací požadovat objednatel, bude jejich 

provedení řešeno dohodou ve formě dodatku k této smlouvě, v němž se vymezí jejich 

rozsah, doba provedení a jejich cena.  

IV. 

Termín plnění díla 

4.1.Zahájení díla: po podpisu smlouvy (10/2016)  

4.2.Dokončení díla: 31. 1. 2017  

4.3. Termín dokončení díla, včetně termínů dokončení jednotlivých částí, je za předpokladu 

řádné součinnosti správních úřadů i dalších dotčených orgánů. Prodlouží-li se doba 

projednání v rámci jednotlivých správních řízení z důvodu nikoli na straně zhotovitele, tj. 

bez zavinění zhotovitele, prodlouží se o tuto dobu přiměřeně i termín dokončení díla, včetně 

termínů dokončení zbývajících částí díla. Zhotovitel je povinen objednatele o takovém 

prodloužení neprodleně informovat. Zhotovitel nebude po tuto dobu v prodlení s předáním 

díla. 

V. 

Cena díla 

5.1. Celková cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí: 
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Cena díla bez DPH     79 800,- Kč      

Aktuální sazba DPH (21%)     16 758,- Kč    

Cena díla včetně DPH   96 558,- Kč 

5.2. Tato cena je stanovena jako cena maximální, pevná a nejvýše přípustná a jsou v ní 

započteny veškeré náklady na zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném v článku 3. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na dodávku počtu paré projektové dokumentace vč. 

CD v rozsahu ustanovení této smlouvy.   

VI. 

Platební podmínky a fakturace 

6.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla po jejím provedení. Právo fakturovat 

vznikne zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla.. Fakturace bude provedena na 

základě předávacího protokolu. Výše fakturace bude odpovídat příslušné částce dle článku 

5 odst. 5.1. s příslušnou sazbou DPH.   

6.2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového podkladu dle platných předpisů. 

Faktura bude objednatelem uhrazena převodním příkazem do 21 dnů ode dne doručení 

faktury objednateli.   

6.3. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

VII. 

Autorská práva 

7.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, touto smlouvou poskytuje zhotovitel 

objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití známým 

v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 

a územního rozsahu.  

7.2. Zhotovitel tímto dává objednateli svolení ke zveřejnění díla i jeho případně změněných 

verzí, úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny 

nebo po zpracování do libovolného souborného díla, k užití díla, a to i upraveného či 

zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše 

způsobem a v rozsahu uvedenými shora v tomto článku, a dále i k tomu, aby objednatel 

uváděl dílo na veřejnost pod svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude 

osobovat autorství k dílu. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence 

poskytnout třetí osobě zcela.  

7.3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. 

7.4. Objednatel není povinen licenci využít.  

7.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla 

dohodnuté v článku 5 této smlouvy.  
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7.6. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho části, jsou-li předmětem duševního vlastnictví,  

poskytnout jiným osobám než objednateli. 

VIII. 

Záruční doba – zodpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy 

a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

8.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na objednatele, 

byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá, i za vady, které vznikly až po odevzdání 

díla, pokud byly způsobeny porušením povinností na straně zhotovitele. 8.3.  Zhotovitel 

dává objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba je 5 roků a začíná běžet ode dne 

převzetí díla objednatelem.  

8.3. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. Případné vady díla bude 

objednatel oznamovat zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen uplatněné vady odstranit 

do 30-ti dnů od jejich uplatnění. Tímto nejsou dotčena zákonná práva objednatele z vad 

díla.        

IX. 

Sankce 

9.1. Jestliže zhotovitel nesplní termíny předání jednotlivých částí díla dle čl. 4, zaplatí smluvní 

pokutu ve výši 0,05% z ceny části díla, s jejímž plněním je v prodlení, uvedené v článku 5. 

odst. 5.2. smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho 

povinnosti provedení díla dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 

právních předpisů.  

9.2. Pro případ prodlení některé smluvní strany s peněžitým plněním, k němuž je smluvní strana 

zavázána touto smlouvou, sjednávají smluvní strany  smluvní pokutu ve výši 0,05% z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

9.3. V případě, že porušením povinnosti, která s sebou nese povinnost uhradit smluvní pokutu, 

vznikne druhé smluvní straně škoda, je povinna strana odpovědná za škodu uhradit straně 

oprávněné i vzniklou škodu, nejvýše však do výše smluvní pokuty.     

X. 

Ostatní ujednání 

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek plnění zakázky, provádět 

změny postupu prací při provádění zakázky. Bude-li mít postup objednatele dle věty 

předchozí vliv na termín dokončení prací dle čl. 4, termín dokončení prací se přiměřeně 

prodlouží.   

10.2. Zhotovitel je oprávněn výkonem předmětu této smlouvy nebo jeho části pověřit 

subdodavatele. Při výkonu předmětu této smlouvy subdodavatelem nese zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
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10.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán individuálními pokyny objednatele, a to za dodržení 

podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

10.4. Objednatel se zavazuje plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě odebrat a zaplatit.  

10.5. Zhotovitel je povinen uhradit případné škody na majetku způsobené na základě předaného 

díla ( předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli.  

10.6. Místem plnění díla je sídlo objednatele.    

XI. 

Platnost a účinnost smlouvy 

Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky ke smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými.   

12.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 

občanským zákoníkem.   

12.3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 

srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.    

12.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy a faktur na webových stránkách 

objednatele a portále veřejné správy (www.portal.gov.cz).  

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna 

vyhotovení mají stejnou platnost.    

 

V Praze    dne 12.10. 2016  

                                                                         

 

  

 

 ……………………………………. …………………………………….  

       za Objednatele za Zhotovitele 

 

                   Mgr. Ladislav Beran 

            místopředseda představenstva 

             ELTODO, a.s. 

http://www.portal.gov.cz/



