
SMLOUVA O DÍLO 
SMLDEU 38-237/2018

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem

1.1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:
ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

GRAS SPOL s.r.o.
Úpská 340, 542 24 Svoboda nad Úpou 
12. 6. 2003 v obchodním rejstříku,
KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18844 
25993020 
CZ25993020

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět a doba plnění díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést zahradnické práce v rámci 
akce rekonstrukce genofondové banky v Klášterní zahradě ve Vrchlabí. Podrobný popis je 
uveden v Příloze č. 2 - projektová dokumentace, kterou zpracovala  

 Projektová dokumentace tvoří volně vloženou přílohu č. 2 
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dokumentací a položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.2. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provádění 
prací. Práce budou prováděny průběžně od podpisu smlouvy do 30. 6. 2019 dle přiloženého 
harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, 
zejména vzniku škod na stávajícím porostu.

2.4. Předmětem plnění zhotovitele je mimo jiné ostatní stavební přípomoce související s prováděným 
dílem a přesuny hmot v rozsahu plnění díla.
Předmět a rozsah prací je dále vymezen podmínkami vyjádřeními orgánů a organizací státní 
správy a platnými českými právními předpisy, normami a vyhláškami.

2.5 . Místem plnění je pozemek p.p.č.66/1 k.ú. Vrchlabí, Klášterní zahrada ve Vrchlabí.
Zakázka je hrazena z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Rekonstrukce a 
zpřístupnění genetické banky ve Vrchlabí, CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0008030.

1.2. Zhotovitel:
se sídlem/bytem: 
zapsaný dne 
vedeném 
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupený:
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Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla v souladu s Přílohou č. 1, v celkové 
výši:

1 470 034,89 Kč bez DPH

308 707,33 DPH 21%

1 778 742,21 Kč včetně DPH

3.2. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje veškeré náklady potřebné k realizaci a předání díla. 
Sjednaná úhrada za provádění díla je uvedena v příloze č. 1. Provedené práce budou vyúčtovány 
měsíčně a hrazeny v termínu splatnosti faktury vystavené zhotovitelem a předané objednateli. 
Součástí každé faktury je předávací protokol odsouhlasený objednatelem.

3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo Smlouvy o dílo/provedené práce a 
fakturovanou částku. Faktura musí obsahovat název a číslo projektu.

3.4. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
a) bude-li v době zhotovováni díla zákonem upravena výše DPH,
b) na základě požadavků objednatele,
c) na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny, tzv. méněpráce.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo za dohodnuté ceny v této smlouvě uvedené, 
v dohodnuté kvalitě a požadovaných termínech (dle dílčích výzev) realizovat. Ceny uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré náklady nezbytné k zajištění předmětu plnění této 
smlouvy.

Článek 4.
Závazky zhotovitele

4.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou místa plnění.

4.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární 
předpisy a normy. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a zabezpečí ochranu osob 
pohybujících se v místě plnění během provádění prací (oplocení a označení apod.).

4.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, 
zejména, zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných 
předpisů (např. návody k chemické likvidaci rostlin). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či 
případnému pořízení kopie atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 
upozornit zhotovitele písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

4.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a 
odstranit je v co nejkratším termínu, nejpozději do 5 dnů ode dne nahlášení reklamace 
objednatele.

4.5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v tomto článku je objednatel oprávněn 
provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu. Takto vzniklé náklady je
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zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

Článek 5.
Závazky objednatele

5.1. Jakékoliv změny a úpravy oproti zadání nemající vliv na cenu a termín plnění budou řešeny 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek 6.
Odstoupení od smlouvy

6.1. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nebo objednatel 
nesplní závazky plynoucí z této smlouvy ve lhůtách zde sjednaných a to způsobem dle § 2001 a 
násl. občanského zákoníku, v platném znění.

6.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel bude v prodlení s nedodržením 
dohodnutých dílčích termínů dokončení díla na základě výzev o více než 14 dnů. Objednatel je 
oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, jestliže ze všech okolností je zřejmé, že zhotovitel 
z jakýchkoliv důvodů, které nastaly od podpisu této smlouvy, není schopen provádět práce 
v požadovaných termínech a kvalitě. Objednatel je v takovém případě povinen odstoupení od 
smlouvy oznámit zhotoviteli písemně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení listiny o 
odstoupení. V těchto případech je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
20% z celkové ceny díla.

6.3. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas, v opačném 
případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za výše uvedených podmínek.

Článek 7.
Smluvní pokuty a smluvní úroky z prodlení

Článek 8.
Ostatní ujednání

8.1 .Zhotovitel bude průběžně práce předávat odpovědnému pracovníkovi oddělení ochrany přírody. 
Ten zodpovídá za provedení a kvalitu převzatého díla a správnost potvrdí svým podpisem.
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8.2. Vznikne-li škoda v důsledku nezajištění, či špatného provedení prací zhotovitelem, případně 
vznikne-li škoda třetím osobám a bude na objednateli vymáhána, je objednatel oprávněn uplatnit 
náhradu na zhotoviteli. Zhotovitel bude při provádění prací dle této smlouvy postupovat 
s odbornou péčí, bude dodržovat obecně závazné předpisy a dané normy.

8.3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je v takovém 
případě jeden měsíc a počíná běžet 1. dne následujícího po měsíci, ve kterém byla doručena 
zhotoviteli.

8.4. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce a 
požární ochrany a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 
objednatele.

8.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a případných jejích dodatků a údajů v ní 
uvedených včetně uveřejnění celkové proplacené ceny.

8.6. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

8.7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, 
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění 
předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v 
platném znění.

8.8 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý obdrží jeden výtisk. 
Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejněním v registru 
smluv.

Příloha č. 1 - položkový rozpočet
Příloha č. 2 - projektová dokumentace
Příloha č. 3 - harmonogram

Ve Vrchlabí dne - L r "^ 70.

Správy Krkonošského národního 
parku

jednatel
GRAS SPOL s.r.o.

Za správnost:

č. 01:
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