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SMLOUVA O DÍLO č. 1/2018 

(dále jen „smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění, mezi následujícími stranami: 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
Objednatel :  
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická   
České Budějovice, Dukelská 13      
Dukelská 260/13 
371 45 České Budějovice   
IČ : 60075970  
DIČ: není plátcem DPH 
zastoupená: Ing. Čestmírem Tschauderem, ředitelem školy    
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel : 
BIFA spol. s r.o. 
Skuherského 70 
370 01 České Budějovice 
IČ: 00665274 
DIČ: CZ00665274 
zastoupená: Václavem Fálem, jednatelem společnosti 
(dále jen zhotovitel) 
 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
 

2.1 Název díla: opravy učebních prostor v dílnách.  
2.2 Místo provádění: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, ČB, Dukelská 13. 
2.3 Zhotovitel se zavazuje provést ve sjednané době opravu v rozsahu: dle krycího listu rozpočtu 

ze dne 12. 6. 2018. 
 2.4  Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny potřebné informace k provedení díla. 
 2.5  Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dle čl. IV této smlouvy. Při provádění díla je tento      
       vázán pokyny objednatele, zejména v otázkách kvality a způsobu provádění prací. 

  
 

III. ČAS PLNĚNÍ 
 

3.1 Zhotovitel provede rozsah prací uvedených v čl. II  této smlouvy dle požadavků objednatele  
a to v termínu:  

      Termín zahájení: 22. 6. 2018. 
      Termínem zahájení díla se rozumí termín předání prostor uvedených v čl. II. 
      Termín dokončení: 27. 6. 2018. 
      Termínem dokončení se rozumí den převzetí dokončeného díla objednatelem.         
3.2 Po dokončení prací bude provedeno předání objednateli. 
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IV. CENA  DÍLA  A  PLATEBNÍ  PODMÍNKY 
 
4.1 Cena díla byla stanovena dle rozsahu prací uvedených v čl. II  této smlouvy. 
4.2 Cena díla je ve výši 97 559,94 Kč bez DPH, 118 047,53 Kč vč. DPH. 
4.3 Úhrada za provedení bude po předání díla objednateli na podkladě vystaveného daňového 

dokladu se splatností 14 dní ode dne doručení. 
 
 

V. SMLUVNÍ POKUTY 
 

5.1 Účastníci této smlouvy se shodují v tom, že pokud objednatel bude v prodlení s plněním 
platebních povinností plynoucích z této smlouvy či ze zákona vůči zhotoviteli, je povinen mu 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

5.2 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% při nedodržení sjednaných lhůt  
uvedených ve čl. III této smlouvy za předpokladu, že ten dodatečně nezmění rozsah prací. 
Úhrada této sankce by byla řešena příslušnou slevou z ceny díla a zároveň nemá vliv na 
práva objednatele na uplatnění náhrady škody způsobené mu zhotovitelem nesplněním 
smluvního termínu dokončení díla. 

 
 

VI. ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle předaných podkladů a 
v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Zhotovitel je povinen podávat 
objednateli vysvětlení k postupu prací a umožnit mu kontrolovat postup a kvalitu provádění 
díla přímo nebo prostřednictvím svého zástupce. 

6.2 Záruční doba je 36 měsíců a začíná běžet dnem odevzdání díla objednateli. 
6.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli a po dobu 

záruční lhůty. 
6.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době je zhotovitel 

povinen bezplatně a neprodleně vadu odstranit. Objednatel se zavazuje, že případnou 
reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele do 10ti dní od jejího zjištění.  

 
 

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
 
7.1 Vlastníkem věcí zabudovaných v rámci díla je po provedení objednatel. Rozpracované  

dílo bude ponecháno v užívání zhotovitele až do úplného dokončení, předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání a převzetí 
objednatelem. 

7.2 Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a 
zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

7.3 Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností a hradí je ze svých 
prostředků. 
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VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, SOUČINNOST, OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
8.1 Dílo bude provedeno podle obecně závazných předpisů.  
8.2 Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno a tyto znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen to oznámit bez 
zbytečného odkladu objednateli a je oprávněn přerušit práce do odstranění těchto překážek.  

8.3 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci.    

8.4 Zhotovitel plně odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
8.5 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti, je povinen odstranit na vlastní 

náklady odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností v souladu se Zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. v platném znění. 

8.6 Zhotovitel vyklidí příslušné prostory do dvou dnů po ukončení díla. 
8.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
8.8 Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva      

byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem. 

8.9 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. 

      Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
 
 
 
 
 
České Budějovice dne 18. 6. 2018             České Budějovice dne 18. 6. 2018 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………     ………………………………….. 

 
 

 
 


