
 

Smlouva o dílo 

 

„Nátěr venkovní fasády na objektu DOZP Lesní,  

Jablonec nad Nisou p.o. „ 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace 

 

se sídlem U Balvanu 4117/2, PSČ 46601 Jablonec nad Nisou 

IČO: 75070758 

zastoupené PhDr. Lenkou Kadlecovou, LL.M., MBA 

Bankovní spojení: KB Jablonec nad Nisou č. ú.: 27-0631860277/0100 

(dále jen objednatel) 
 

               

dále jen „objednatel“ 

      a    

         

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběru provedeného objednatelem v 

rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nátěr venkovní fasády na objektu 

DOZP Lesní, Jablonec nad Nisou p.o.“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka 

zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
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předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž rozsah a specifikace jsou dány 

v rozsahu daném nabídkou ze dne 10.11.2021 

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

. 

1. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště.  

2. Termín plnění zakázky  

3. Změna výše uvedených termínu je možná pouze na základě změny této smlouvy 

s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele. 

4. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám 

plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, 

povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení 

apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud 

bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž 
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považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání 

smlouvy, v důsledku, kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla 

smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

5. Zhotovitel předá dílo v místě – Lesní 27, Jablonec nad Nisou. Zhotovitel se zavazuje předat 

spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání 

díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla 

obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. 

 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená dílo, tj způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání 

stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 pracovních dnů dopředu vyzve objednatele k předání a převzetí stavby. 

Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i 

před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je oprávněn přizvat k předání 

a převzetí stavby jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
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Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s 

příslušnou dokumentací, s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 

odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele 

maximálně ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat 

na všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele 

povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve 

lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních 

prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu 

provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen 

odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 

doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením 

příslušného dodatku. 

16. Stavba bude probíhat za provozu objektu.  

 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

−                        Kč (slovy:              korun českých) bez DPH, 

−                        Kč (slovy:                   korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni 

uzavření této smlouvy činí 15 % 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po předání díla pouze za předpokladu, že podle 
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článku V. této smlouvy je dílo akceptováno bez výhrad a zhotovitel řádně splnil další 

závazky vyplývající z této smlouvy. 

5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

6. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− název veřejné zakázky: „NÁZEV ZAKÁZKY“   

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

9. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

10. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty 

(dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XIII. 

této smlouvy. 

11. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále 

také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, 

případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí 

skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu 

položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XIII. této 

smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). Zhotovitel poskytuje 
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objednateli záruku na stavbu po dobu 6 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí 

stavby v souladu s článkem IV. 

2. Objednavatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednavatel zjistil během záruční doby. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dní od dne jejich oznámení. Jde-li o 

vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla. 

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

 

Článek XI. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech 

věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání 

smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává 

kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či 

nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a 

činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního 

doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě 

posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 

protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 
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Článek XII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

Článek XIII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 
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5. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 

strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

 

 

Článek XIV. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.  

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: oceněný soupis prací, dodávek a služeb. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.  

 

V Jablonci nad Nisou dne                                                            V Harrachově dne    

 

 

 

 

……………………………… …………………………….…    

      zástupce objednatele                                                                         zástupce zhotovitele          


