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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: 230/61894737/2018 
 

„Vým na svítidel“ 

Smluvní strany 

 

Objednatel 
Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 

se sídlem:  Plzeňská 3103; 272 01 Kladno 

IČ:   61894737 
zastoupený:  Mgr. Květoslava Havlůjová, ředitelka školy 

Bankovní spojení:  Komerční banka, číslo účtu: 
dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Dodavatel  
UNISERVIS HAŠEK, s. r. o. 
Sídlo:    Na Píska 19, Žilina, 273 01  KAMENNÉ ŽEHROVICE 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 64129   
Jednající:   Ing. Miloslav HAŠEK 
IČ:     257 19 980    
DIČ:    CZ25719980 
Bankovní spojení:  KOMERČNÍ BANKA – Kladno, číslo účtu                                             

dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 

 
Článek I. 

P edm t smlouvy 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výměna svítidel“ v rozsahu 

specifikovaném v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy a byl 
součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 
předmětu díla. Předmětem smlouvy je především výměna současných svítidel 
v kuchyni a přilehlých prostorech za 20 kusů svítidel LED a 12 kusů zářivkových 
svítidel 258 včetně kabeláže, lišt, vypínačů, jističů, pomocného a podružného 
materiálu, montážní a demontážní práce, zednické a začišťovací práce, 
ekologické likvidace odpadu a dopravy.  

Místem plnění předmětu díla je objekt Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, 
v 1.NP v rozsahu specifikovaném v oceněném položkovém rozpočtu.  

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu 
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s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a 
dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy). 
 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit 
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této smlouvě.  
 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně); 
- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatření pro jeho zajištění;  
- náklady na protipožární ochranu; 
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, přístřešky, apod.); 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- doložení technických listů k použitým materiálům; 
- vyzvání zástupce Objednatele ke kontrole jednotlivých technologických kroků, 

zakrývaných vrstev a konstrukcí. 
 
1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 
všech výstavbou dotčených obcí.  
 

1.6. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla je financována ze strany objednatele 
prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu 
Středočeského kraje. 

 
1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). 
 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 
- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 
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1.9. Závaznost dokumentace: 
 V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 

v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem 
Vým na svítidel (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 3) nabídka dodavatele 
ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 
1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho 

nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné 
k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo 
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze 
v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“) 
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje dodavatel. 
 

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 
2.1. Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 

smlouvy v termínu do 5 týdnů od podepsání této smlouvy. 
 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,  

e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím 
prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo 
faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této smlouvy. 
Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. 
V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. 

odst. 2. 2. smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel 
není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   

 
2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
 
2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 
-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 
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-  nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- zásah takzvané vyšší moci. 
  

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách 
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu 
formuláře, který je označen jako p íloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. 
Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, 
do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 
5 % z celkové ceny díla. 

 
Článek III. 

Cena za dílo 
3.1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 132 677,60  Kč bez DPH, a to jako cena 
nejvýše přípustná. 
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 27 862,30 Kč. 

 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 160 539,90 Kč.  

  
Nedílnou součástí smlouvy je oceněný položkový rozpočet uvedený v p íloze č. 2. 
Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 
položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v položkovém rozpočtu 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
položkovém rozpočtu v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, 
jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného 
položkového rozpočtu při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích 
jsou považovány za její součást.  

 
3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti 
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce 
mohou být zadány pouze postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. 
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3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 
informován. 

 
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v položkovém rozpočtu, jsou-li daná činnost, práce či materiál 
v položkovém rozpočtu zahrnuty. Nejsou-li  v položkovém rozpočtu zahrnuty, bude se 
vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní 
se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 
Článek IV. 

Platební podmínky 
4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 
4.2.  Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek. Kupní cena fakturovaná bude 
prodávajícímu hrazena na základě daňového dokladu – faktury, kterou je prodávající 
oprávněn vystavit po řádném a včasném předání stavby a jejím převzetí kupujícím. 
Splatnost faktur je stanovena na 30 dní od data jejich doručení kupujícímu, které 
budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 
předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
bude v nich uveden název „Výměna svítidel“, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou 
součástí každé faktury musí být soupis provedených prací. 

 
4.3.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 
4.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ust.  

§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji 
nespolehlivost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této 
povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.  
 

4.5. Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá 
plnění vyplývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť tato 
plnění nejsou využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou 
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využívána pro uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z  předmětných 
plnění bude daň odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou 
předmětná plnění fakturována včetně DPH. 

 
Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že 

dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy 
se zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 

 
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

Článek VI. 
Staveništ  

6.1.  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 
6.2.  Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 

2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
6.3.  Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 
6.4.  Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech 

nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením 
provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu 
podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných 
překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších 
podkladech pro realizaci díla. 

 
6.5.  Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. 

 
6.6.  Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 
odst. 13.2. této smlouvy  a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.    
 

Článek VII. 
Oprávn ní zástupci smluvních stran 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 
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(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
Mgr. Květoslava Havlůjová, ředitelka školy, : sghavlujova@seznam.cz, tel.: 
312660398 

 
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
z objednatelů právní úkony.    
 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou: 
Stavbyvedoucí:  

  Ing. Miloslav HAŠEK, tel. e-mail: 
  Jiří HIMMEL, tel.:  

 
Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:  
Ing. Miloslav Hašek,  e-mail: 
 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 
8.1.  Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 
8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu  projektovou 

dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními 
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého 
materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového 
materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen provést 
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 
výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími 
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 

 
8.3.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části 
díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 
8.9.  Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli veškeré písemné doklady o 

provádění díla.  
 

Článek IX. 
Spln ní a p edání díla 

9.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a 
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů 
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které 
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých 
poddodavatelů), a to jejich originálů. 

 
9.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
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9.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních.(dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o 
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a 
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či 
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku 
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno 
v protokolu. 

 
9.4. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- 
Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
9.5. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 
dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 
termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 
Článek X. 

Záruka za jakost díla a odpov dnost za vady díla 
10.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 m síců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a 
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 
10.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti 
pro využití díla ke stanovenému účelu. 

 
10.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 
odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 
dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, 
do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 
vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 
náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel 
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nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 
odmítá reklamaci uznat.  

 
10.4. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 
 

Článek XI. 
Výpov ď, Odstoupení od smlouvy 

11.1. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den 
po dni doručení výpovědi dodavateli.   

11.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou 
svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě pokud bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či 
výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.10. smlouvy, kdy nelze 
předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně 
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů 
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu 
vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušení smluvních 
povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že 
k takovému porušení dojde. 

 
11.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. 
odst. 8.2. smlouvy, a článkem IV. odst. 4.10. smlouvy. 

 
11.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně.  
 
11.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 
 
11.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží. 

 
11.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.  

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
11.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
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rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se 
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

11.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 
výhod volné a otevřené soutěže. 
 
11.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 
 

11.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode 

dne doručení výpovědi smluvní straně. 
 

Článek XII. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

12.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho 
části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude 
určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez 
DPH, označené v článku III. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že 
prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu 
uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 
12.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den. 
 
12.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
12.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši.   

 
12.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení.  

 
12.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 
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udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu 
není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 
na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní 
lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 
12.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.7. této Smlouvy. 
 
12.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 
Článek XIII. 

Záv rečná ustanovení 
13.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit. 

 
13.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 
13.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či 
výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do 
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 
13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 
13.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem 

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a 
změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 
13.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
 
13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 
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které provede objednatel. 
 
13.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá stran obdrží po jednom 

stejnopisu. 
 
13.9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  
 
13.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 

dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této 
smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz 
čl. I smlouvy). 

 
13.11. Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
13.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

     Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet /příloha bude předložena v nabídce//přikládá 
uchazeč/ 

     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
 Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu a o 

stavebním a montážním pojištění /přikládá vybraný uchazeč při podpisu smlouvy/  
 
 

   V Žilině, dne: 19.10.2018   V Kladně, dne: 19. 10. 2018 
 
 
        Dodavatel     Objednatel  
UNISERVIS HAŠEK, s. r. o.   Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103 
 
 
 

                                                              

Ing. Miloslav HAŠEK          

        jednatel       ředitelka školy 
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                                                 P íloha č. 2 
F O R M U L Á    P R O     O H L Á Š E N Í    Z M  N    S T A V B Y 

„Vým na svítidel“ 

 
Určeno:  
               (v kopii v cn  p íslušný odbor) 
 
Číslo SoD: 
 
Termín pln ní: 
 
Celková cena díla: 160 539,90 Kč 
 
Dodavatel: UNISERVIS HAŠEK, s. r. o. 
 
IČ: 257 19 980 
 
Oprávn ná osoba: Ing. Miloslav Hašek 
 
Telefonní spojení: 604 298 874 
 
Popis p edm tu informace: Výměna svítidel v kuchyni a přilehlých prostorech 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
Nejzazší termín pro uzav ení dohody o zm n  v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávn né osoby 
 
Datum, potvrzení p evzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 


