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Smlouva o dílo č. 040/2015 

 
na zhotovení díla 

 

„Oprava zdi Krajské knihovny v Pardubicích“ 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 
 

1. Objednatel: Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk 
   Pernštýnské náměstí č.p.77 
   530 02 Pardubice 
   Jednající: Bc. Radomírou Kodetovou, ředitelkou 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Bc. Radomíra Kodetová a zástupce projektanta – firma PRODIN 
a.s. Pardubice 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního 
deníku:  
Bc. Radomíra Kodetová, Monika Doležalová a stavební dozor 
objednatele (jméno bude upřesněno dodatečně) 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  
Bc. Radomíra Kodetová a Aleš Čížek 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Bc. Radomíra Kodetová 

   Bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 
      č.ú.19-2385560277/0100  
   IČ: 0085219 
   DIČ : nejsme plátci DPH   
 
 
2. Zhotovitel: název firmy:…………………… 
 sídlo firmy: …………………… 
 Jednající: …………………… 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
………………………………………………………………………. 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
………………………………………………………………………. 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  
……………………………………………………………………….. 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
………………………………………………………………………... 
Bankovní spojení:  …………………………………………………. 
č. ú. ………………………………………………………………….. 

   IČ:  …………………………………………………………………… 
   DIČ:  …………………………………………………………………. 

zapsán v: ……………………………………………………………. 
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uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje 
řádně a včas provést dílo dle podmínek této smlouvy a jejich příloh a objednatel se 
zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
Článek I. 

Předmět díla 
1. Předmětem díla je dodávka stavby „Oprava zdi  na severním průčelí novodobé 
dostavby mešťanského domu čp. 79 „U Zlatého beránka“ na Pernštýnském 
náměstí v Pardubicích, součásti komplexu historických objektů Krajské 
knihovny v Pardubicích“ z důvodu zvýšené vlhkosti a salinity.  

2. Stavba bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace stavby a 
podle podmínek stavebního povolení a zahrnuje zejména: 

 - sběr a vyhodnocení potřebných dat, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání       
včetně příslušných zkoušek, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - provedení zkoušek,  

 - servis a odstraňování vad v záruční době, 

- zpracování dokumentace skutečného provedení díla.  

 
3.  V případě, že pro řádné provedené díla je nutné provedení prací, nezahrnutých 
v příloze dle čl. I. dost. 3 této smlouvy, které zhotovitel mohl a měl při uzavírání 
smlouvy předpokládat, jsou tyto práce součástí předmětu této smlouvy. 

 
 
 

Článek II. 
Cena díla 

 
1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, 
činí dle dohody smluvních stran 

 
0,- Kč (Slovy: ………………………….) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH činí 0,- Kč (Slovy: ………………..).  
 
Cena včetně DPH činí 0,- Kč (Slovy: ………………….).  

1. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
(včetně plateb v cizí měně, cla, nákladů spojených s balením, dopravou, 
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konzervací a ochrannými nátěry apod.) zhotovitele vzniklé v souvislosti s 
prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. 
o dani z přidané hodnoty platného a účinného k datu vystavení daňového 
dokladu/faktury. V případě, že se zjistí, že pro řádné provedení díla jsou nutné 
další práce a činnosti, které nejsou v rozpočtu výslovně uvedeny, smluvní strany 
se dohodly, že tyto další práce a činnosti jsou obsaženy v jiných položkách tohoto 
rozpočtu a zhotoviteli nevzniká nárok na jejich úhradu mimo výše uvedenou cenu 
díla. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na 
základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného 
daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této 
smlouvy a podle Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 60 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury objednateli  

4.  V případě, že se na uvedené stavební práce bude vztahovat režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a z.č. 235/2004 Sb., je povinen zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele písemně upozornit.  

5.  Objednatel je povinen uhradit pouze skutečně provedené práce. V případě, že 
některé práce na díle nebudou z jakéhokoliv důvodu zhotovitelem provedeny, má 
objednatel právo cenu přiměřeně snížit. 

 

 
 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

 
1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do:  ………………………….. 

2. Zhotovitel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že si místo plnění prohlédl a 
toto místo nemá žádné překážky bránící provádění díla. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět díla dle čl. I. smlouvy předat 

objednateli dne  ………….. . 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k 
tomu objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení 
souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve 
věcech technických.  

5. Místem plnění je budova Krajské knihovny v Pardubicích čp.77, Pernštýnské 
náměstí, Pardubice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u předmětu díla nebude provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání 
staveniště po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 1 mil. 
Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli na jeho 
žádost, a to nejpozději do 3 dnů od požádání, pokud není v zadávací 
dokumentaci  výběrového řízení na toto dílo uvedeno jinak. 
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Článek IV. 
Součásti Smlouvy 

 
Následující přílohy tvoří součást této smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky 
Příloha č. 2 - Oceněné výkazy výměr, které zhotovitel uvedl ve své nabídce  
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla   
Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace 
 
 

Článek V.  
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 
1. Vlastníkem díla je objednatel.  
2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do předání a převzetí celého díla bez 

jakýchkoliv vad objednatelem. 
 
 

Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti 
smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým 
právním řádem obecnými soudy. 

4. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, v souladu s § 4 z.č. 89/2012 Sb. 
stvrzují její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smluvní strany 
prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení smlouvy jim jsou jasná 
a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

5. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy 
nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. 
Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním 
ujednáním bezvadným. 

6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z 
nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 
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V Pardubicích dne: ………………. 
 
 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------            ---------------------------------------------------- 
Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk                 
    Bc. Radomíra Kodetová, ředitelka   
 

 


