
SMLOUVA O DÍLO 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

  

1 Objednatelem 

Název/obchodní firma: Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 

Sídlo:   tř. Dr. Edvarda Beneše 50/18, Soběslav 

Zastoupený:  Mgr. Vlastimil Říha 

IČ:   00582841 

DIČ:   CZ00582841  

Telefon, fax, email: 381 524 015, skola@zs-ebeso.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  3639301/0100 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

2 Zhotovitelem 

Název/obchodní firma: Vondrášek Pavel                                                         

Sídlo:   ulice Josefa Lady 780, 391 81 Veselí nad Lužnicí  

Zastoupený:  Pavel Vondrášek 

IČ:   45001081                                                       

DIČ:   není plátce DPH                                            

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                                              

Číslo účtu:  510649301/0100                                                       

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

  

I. Předmět smlouvy 

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele 
dílo „Nátěry soklů v školních prostorách“ dle nabídky ze dne 25. 6. 2018 (dále jen „Dílo“). 

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v  čl. II této 
smlouvy. 

  

II. Cena Díla a způsob její úhrady 

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 146.661,- Kč. 

(2) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

(3) Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této 
měně. 

(4) Cena díla bude Objednatelem hrazena bezhotovostně na základě daňového dokladu (faktury). 

(5) Zhotovitel vystaví fakturu do 15 dnů po předání a převzetí dokončeného díla.  

(6) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% bez DPH z ceny díla v případě, 
že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky 
nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy 
Objednatel písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, a to na základě 
Zhotovitelem vystaveného dokladu. 

(7) Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktury Objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Objednatele nebo doporučeně prostřednictvím 
držitele poštovní licence. 
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(8) Platba bude provedena bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.  

(9) Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

  

III. Doba a místo plnění 

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 15. 8. 2018. 

(2) Zhotovitel provede dílo v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50. 

  

IV. Předání a převzetí díla 

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení 
díla bez vad a nedodělků. 

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol. 

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany protokol 
obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít 
dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele. 

  

V. Práva a povinnosti stran 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez 
vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. 

(2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto 
smlouvu a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné 
nedostatky. 

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 
zejména občanským zákoníkem. 

  

VII. Rozhodčí doložka 

(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 
republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

  

VIII. Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran 
obdrží po jednom. 

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

  

 

 

V Soběslavi dne 2. 7. 2018                             Ve Veselí nad Lužnicí dne 2.7. 2018 

  

  

  

………………………………                                         ……………………………… 

Objednatel                                                                  Zhotovitel 


