
Smlouva o dílo 

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

znění pozdějších předpisů  
 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

   se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice 

zastoupený ředitelem:  Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. 

IČ:    00027073 

DIČ: CZ00027073 

bankovní spojení:  Č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice 

(dále jen „objednatel“) 

 

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

a 

 

jméno nebo název  

Specialista na bazény s. r. o. 
trvale bytem (se sídlem) Bruslařská 1187/12 

102 00 Praha 10 - Hostivař 

zastoupený jednatelem: Jozef Sabo   

IČ: 06254918 

DIČ: CZ06254918  

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní osoba pro plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
uzavírají smlouvu o dílo tohoto znění: 

 
 

Článek I.  
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy jsou servisní práce -  kontrola kompletního bazénového zařízení, údržba bazénu, 
dodávky bazénové chemie a příslušenství. Zajištění oprav bazénové technologie a dodávka náhradních dílů. 
Tyto servisní práce budou prováděny pravidelně v týdenním režimu (den a čas bude upřesněn 
s objednatelem). 1x za 6 měsíců bude provedena kontrola elektrických částí bazénu. Takto je uvedeno v 
cenové nabídce ze dne 28.9. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy a je přílohou č.1. 
 
 

 
Článek II.  

Místo a termín plnění 
 
1. Místo plnění: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 
Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, (Hotel Floret – vzdělávací a informační centrum) 
 



 
 
                                     

Článek III.  
Cena a platební podmínky 

 
1. Paušální cena jedné servisní návštěvy platná pro rok 2018 dle článku I. této smlouvy byla dohodnuta na 
částku 1510,- Kč (slovy:jedentisícpětsetdesetkorun českých) s DPH.  
   
2. Paušální cena obsahuje provedení servisních prací  v době trvání 3. hod. 
 
3. V základní ceně servisních prací je zahrnuto 
- Chemické přípravky k údržbě bazénu, čistící prostředky a materiály. 
- Náhradní díly 
- Další dodávky materiálu a prací nezahrnuté v této smlouvě, které si objednatel u zhotovitele doobjedná. 
Příslušenství včetně jeho montáže, které není výslovně v této smlouvě uvedeno jako příslušenství dodávané 
v rámci předmětu smlouvy. Takové příslušenství si objednatel objednává zvlášť a bude řešeno formou 
objednávky na základě vypracované cenové nabídky dodavatele, která bude odsouhlasena objednavatelem. 
Výše uvedené se nevztahuje na příslušenství nutné k provozu zařízení (např. sondy, filt.písek, čidla 
dopouštění, manometry, těsnící prvky atd.) 
 
4. Platba bude hrazena na základě konečné faktury, vystavena vždy po poslední návštěvě v kalendářním 
měsíci ve lhůtách splatnosti 21 dní od vystavení. 
 
5. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 
6. Objednatel má právo vrátit zhotoviteli fakturu/daňový doklad do data jeho splatnosti, pokud nebude 
obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto smlouvou, nebo v něm 
budou uvedeny nesprávné nebo neúplné cenové údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných 
údajů). Nová lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
 
 

Článek IV. 
Odborná garance objednatele 

 
1. Objednatel jmenuje jako odborného garanta xxxxxxxxxxxxxxxxx, pověřuje ho stykem se zhotovitelem a 
zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným, časovým i finančním postupem při řešení předmětu 
plnění. 

 
 

Článek V. 
Platnost a účinnost smlouvy 

 
1. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zveřejněním 
smlouvy v registru smluv. 
   
 



Článek VI. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude bez faktických a právních vad, a že provede dílo s potřebnou péčí v 
ujednaném čase. 
 
2. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo dle zadání objednatele a konkretizujících pokynů jeho 
odborného garanta ve sjednané kvalitě a nebyla-li sjednána, v kvalitě obvyklé. 
 
 
 

Článek VII. 
Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
 
2. Vlastníkem výsledků a osobou oprávněnou rozhodovat o jejich využití se stává objednatel. 
 
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
 

 
Článek VIII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré výhrady objednatele na vady díla uplatněné při převzetí dokončeného 
díla, neprodleně odstraní. Pokud není schopen vadu odstranit v přiměřeném čase, může tento výkon zajistit 
prostřednictvím třetí strany. Náklady na odstranění uplatněné vady díla nese zhotovitel. 
 
2. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bylo provedeno v souladu s odpovídajícími odbornými postupy a 
metodami. 
 
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části podle této smlouvy je objednatel 
oprávněn odečíst 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na 
nárok na náhradu škody. 
 
(4. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury/daňového dokladu za provedené dílo je objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby stanovené Českou národní 
bankou a platné k prvním dni prodlení z dlužné částky ročně (0,05% z celkové výše faktury za každý započatý 
den prodlení).) 
 
5. Záruka se nevztahuje na škody způsobené cizími vlivy, zásahy třetích osob nebo neodbornou či 
nesprávnou obsluhou a údržbou. Záruka se dále nevztahuje na díly s kratší dobou životností podléhající 
rychlému opotřebení nebo spotřebě / např. těsnící prvky, ucpávky, ložiska, sondy, filtr. náplně, žárovky atd./. 
 
 

Článek IX. 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 
škod.  



 
2. Poruší-li zhotovitel povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou objednateli. Poruší-li objednatel 
povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou zhotoviteli. Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 
 

Článek X. 
Zánik smluvního vztahu 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
2. Smlouvu je možné vypovědět písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 
prvního dne následujícího měsíce po doručení výše zmíněné výpovědi. Důvodem výpovědi je porušení 
závazku ze smlouvy jednou či druhou smluvní stranou. 
 
 

Článek XI. 
Ochrana informací 

 
1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro 
utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost se vztahuje i na dobu po zániku 
platnosti a účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení 
důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, 
zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. 
 
2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek 
nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy. 
 
3. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, 
pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě postupu 
nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto 
skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala 
porušením povinnosti jejich ochrany. 
 
 
 

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, 
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s § 2 odst. 1 písm. e) zák. č. 340/2015 Sb. 
uveřejněna dle § 5 téhož zákona v registru smluv. V registru smluv smlouvu uveřejní objednatel. 
 
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou 
smluvních stran. 
 
4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.  



 
5. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 
 
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, kdy rozhodující je datum 
podpisu pozdějšího. 
 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, 
s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. 
 
 
Přílohy: 1) Nabídka pravidelného servisu bazénu pro hotel Floret ze dne 28. 9. 2018 
 
 
 
 
V  Průhonicích dne: 12. 10. 2018                                              V Průhonicích dne: 12. 10. 2018 
 
                           
 
   
 
 
 
 
 Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.                                                         ………………………………………………………………. 
                     ředitel  Jozef Sabo 
    Výzkumný ústav Silva Taroucy 
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i                         


