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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník 
 

 

Smluvní strany 

Obec Nelahozeves 
se sídlem Obecního úřadu Školní 3, 277 51 Nelahozeves 
IČO: 00237094 
zastoupena Ing. Josefem Kebrlem,, starostou 
Telefon : +420 315 785 720 
e-mail: obec@nelahozeves.cz 
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

obchodní společnost: ……… 
se sídlem: ……… 
IČO: ……… 
DIČ: ……… 
zastoupená: ……… 
bankovní spojení: ………, č. ú.: ……… 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……… soudem v ………, oddíl ………, vložka 

……… 

Kontaktní osoba: Ing. Sylva Veličová 

 (dále též jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tuto 

 
s m l o u v u  o  d í l o 

 

(dále jen „smlouva“): 



 

 

2 

 

 

ČL. I 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem plnění této smlouvy jsou restaurátorské práce na klasicistním sloupu 

s křížem, který se nachází v obci Nelahozeves na pozemku pč. 91 v k.ú. Nelaho-

zeves. 

Bude provedeno kompletní zrestaurování pamětního sloupu s křížem, vytvořeného 

z mšenského křídového pískovce, podle návrhu restaurování, který je přílohou smlouvy. 

1.2  Dílo zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro řádnou realizaci veřejné 

zakázky v rozsahu specifikovaném tímto návrhem, rozpočtem akce, obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami a požadavky zadavatele.  

1.3  Dílo bude prováděno v obci Nelahozeves, parcela p.č.91 v k.ú. Nelahozeves. 

ČL. II 

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že:  

a) se před podpisem této smlouvy seznámil se stavem dotčeného objektu a seznámil se 
s  dokumentací k restaurování památky. 

b) dokumentace je pro něj srozumitelná, úplná a odpovídá veškerým zákonům a ostat-
ním předpisům (včetně obecně uznávaných technických norem a standardů) České 
republiky, které se ke dni podpisu této smlouvy vztahují k provádění a dokončení díla, 
a že dokumentace je dostatečná pro provedení díla a plně umožňuje dokončení díla, 

c) není předlužen a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, 

d) disponuje odbornými a technickými znalostmi potřebnými k provedení díla, jakožto i 
potřebným počtem kvalifikovaných osob. 

ČL. III 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo (tj. řádně dokončit a předat objednateli) 

nejpozději do 19.09.2016. 

3.2 Práce na díle týkající se díla budou Zhotovitelem zahájeny bez zbytečného odkladu po 

podpisu smlouvy a převzetí staveniště. 

3.3 Termíny uvedené v tomto článku smlouvy jsou závazné a překročitelné pouze na základě 

souhlasu objednatele zpracovaného formou dodatku k této smlouvě. 
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ČL. IV 

CENA ZA DÍLO 

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla v rozsahu stanoveném 

touto smlouvou ve výši …………………,- Kč (slovy: ………………… korun českých) vč. DPH. 

4.2 Zhotovitel souhlasí s tím, že uvedená cena je považována za konečnou. V ceně za dílo 

jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. Zhotovitel zaručuje 

a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění díla do ceny za 

dílo (a to včetně nákladů, které měl zhotovitel na základě svých odborných a technických 

znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat). 

4.3 Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákonů upravujících daň 

z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena 

nebo zvýšena pouze o částku, o kterou se v důsledku změny zákona změní daň z přidané 

hodnoty. 

ČL. V 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem bez zbytečného 

odkladu po dokončení díla. 

5.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu za dílo. 

5.3 Smluvní strany si sjednávají splatnost faktury na 15 dnů od doručení faktury objednateli. 

Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet 

zhotovitele, číslo účtu bude uvedeno na faktuře. 

5.4 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.5 Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti 

vyžadované obecně závaznými právními předpisy, náležitosti dohodnuté v této smlouvě, 

neobsahuje příslušné přílohy nebo obsahuje nesprávné údaje, nebo bude-li vystavena před 

termínem sjednaným v této smlouvě. V dané souvislosti musí objednatel uvést důvody, pro 

které fakturu vrací. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti předmětnou fakturu 

opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se ukončuje běh lhůty její 

splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je objednateli doručena 

opravená nebo nově vyhotovená faktura. 

ČL. VI 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, 

zejména předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 

ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, hygieny, požární ochrany a další. Zhotovitel 

postupuje při provádění díla samostatně při respektování technických předpisů, norem, 

vzorových litů technologií a jiných závazných předpisů. 
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ČL. VII 

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s: 

 návrhem na restaurování, 

 touto smlouvou, 

 platnými právními předpisy,  

 

V případě jakéhokoli rozporu mezi výše uvedenými zdroji se zhotovitel zavazuje objednatele 

na tento rozpor upozornit a vyžádat si od objednatele pokyny ohledně dalšího postupu.  

7.3 Zhotovitel poskytne objednateli veškerou nutnou součinnost při ověřování plnění 

povinností spojených s provedením díla oprávněnými orgány veřejné správy. Zhotovitel se 

zavazuje oprávněným osobám poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při kontrole. 

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v rámci jeho postavení osoby povinné spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly, včetně auditu. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou 

dokumentaci (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem této smlouvy, včetně 

účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR, zejména zákonem o účetnictví. Závazky 

zhotovitele vyplývající z tohoto odstavce trvají i po skončení právního vztahu založeného 

touto smlouvou. 

7.4 Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel 

se zavazuje, že nepoužije při provádění díla jiné materiály či technologie než vyplývají 

z  dokumentace k restaurování díla, leda by byly vyšší kvality. Zhotovitel zaručuje, že při 

provádění díla nebude použit žádný materiál, o kterém by v době jeho užití bylo známo, že je 

škodlivý lidskému zdraví. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla důvodné pokyny objednatele. 

7.6 Zhotovitel je oprávněn užít ke splnění svých závazků z této smlouvy třetích osob 

(subdodavatele), vždy však odpovídá, jako by plnil sám. 

7.7 Práce provedené na základě požadavku objednatele nad rámec plnění dohodnutého 

v této smlouvě se považují za vícepráce. Ohledně provedení víceprací musí být vždy sepsán 

písemný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnut alespoň rozsah víceprací, termín 

jejich provedení a cena. Pokud budou vícepráce zhotovitelem provedeny bez písemného 

dodatku k této smlouvě, nemá zhotovitel právo na náhrady jakýchkoliv nákladů spojených 

s provedením víceprací. Vícepráce nejsou samostatným dílem, nýbrž jen změnou stávajícího 

závazku.  Případné vícepráce budou oceněny dohodou smluvních stran. 

7.8 Jakékoli práce, které na základě pokynu objednatele nebudou oproti původnímu záměru 

realizovány, se považují za méněpráce. O hodnotu méněprací bude ponížena konečná cena 

za dílo. Případné méněpráce budou oceněny dohodou smluvních stran. 
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ČL. VIII 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

8.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli řádnou a včasnou součinnost při plnění 

závazků z této smlouvy, pokud je tato součinnost k řádnému splnění závazku nezbytná. 

ČL. IX 

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím oprávněných osob kontrolovat 

provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil vady a 

dílo prováděl řádným způsobem.  

9.2 Kontroly nezbavují zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla. 

ČL. X 

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny věci potřebné k provedení díla a na vlastní 

náklad zajistí dopravu a skladování strojů a vybavení potřebného k provedení díla. Veškeré 

základní energie a média potřebná pro provedení díla se zhotovitel zavazuje zajistit 

samostatně na vlastní náklady.  

10.2 Objednatel předá zhotoviteli objekt restaurování do 7 dnů od uzavření této smlouvy. 

V případě pozdějšího předání objektu se o dobu pozdního předání prodlouží doba plnění. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy dostatečně seznámil se stavem objektu. 

10.3 Po skončení provádění díla provede zhotovitel úklid okolí zrestaurované památky, a to 

do 10 dnů od předání díla.  Zhotovitel je povinen vybudovat staveniště a skládky materiálů 

tak, aby nevznikly žádné škody na životním prostředí, majetku objednatele či třetích osob. 

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad odstranit odpad vzniklý při provádění díla. 

ČL. XI 

VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1 Vzniknou-li v důsledku provádění díla samostatné věci v právním slova smyslu, je jejich 

vlastníkem od počátku objednatel. 

11.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle v průběhu provádění díla. Nebezpečí škody na 

díle přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku řádného provedení díla a jeho 

předání bez jakýchkoliv vad. 
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ČL. XII 

PROVEDENÍ DÍLA A JEHO PŘEVZETÍ 

12.1 Závazek zhotovitele provést dílo, či jeho část, je splněn řádným dokončením a 

předáním díla objednateli v místě plnění a vyklizením místa restaurovaného objektu. 

Objednatel je povinen dílo převzít, je-li prosto vad. Má-li dílo vady, není řádně dokončeno. 

12.2 O předání a převzetí díla, či jeho části, se sepíše předávací protokol. Předávací 

protokol musí obsahovat alespoň: 

 popis předávaného díla; 

 soupis předaných dokladů; 

 soupis vad, pokud je předávané dílo vykazuje; 

 způsob odstranění případných vad; 

 lhůta k odstranění případných vad; 

 datum vyhotovení; 

 podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly. 

12.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k 

užívání díla nebo jeho části v okamžiku převzetí. 

12.4 Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla odmítnout, jestliže dílo vykazuje 

zjevné vady nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu zhotovování díla; objednatel 

není povinen převzít dílo, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému 

účelu. Jestliže objednatel dílo převezme, ač k tomu nebyl povinen, je zhotovitel povinen 

uvést dílo nebo jeho část do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady 

a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu a/nebo kolaudačním rozhodnutí do 14 

dnů od převzetí díla nebo jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

Převzetím díla s vadami není dotčeno ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě. 

12.5 Až do okamžiku odstranění poslední vady se dílo nebo jeho část nepovažují za řádně 

dokončené. 

12.6 Pokud zhotovitel neuzná některou z vad vytčených objednatelem, bude vytčená vada 

dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se 

strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré 

náklady spojené s posouzením vady zhotovitel. V opačném případě uhradí tyto náklady 

objednatel. 

12.7 Nedokončí-li zhotovitel dílo řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn dílo 

dokončit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady 

zhotovitele. To platí i pro případ předání části díla objednateli, vykazuje-li předaná část díla 

vady, jež zhotovitel v přiměřené lhůtě po jejich vytčení neodstranil. 

ČL. XIII 

ZÁRUKA ZA JAKOST 

13.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla s tím, že po dobu záruční doby 

bude dílo způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová 

smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.  
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13.2 Záruční doba začíná běžet od okamžiku převzetí a bezvadného dokončení díla a končí 

uplynutím 60 měsíců. 

13.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo nebo jeho část 

pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. 

13.4 Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že dílo vykazuje vady, bez zbytečného 

odkladu uvědomí v písemném oznámení vad (dále „reklamace“) zhotovitele o vadách. 

13.5 V reklamaci je objednatel povinen specifikovat vadu díla, a uvést, jaký nárok z vady 

uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za přiměřenou dodatečnou 

lhůtu k odstranění vady zhotovitelem považuje lhůta 14 dnů ode dne uznání příslušné 

reklamace, leda by se smluvní strany písemně dohodly na jiné lhůtě. 

13.6 Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po doručení příslušné reklamace, písemně 

potvrdit její přijetí a písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak 

zhotovitel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí 

reklamace je zhotovitel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí. 

13.7 Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu díla 

odstranit sám nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady 

zhotovitele. 

ČL. XIV 

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ 

14.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

 za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý byť 

jen započatý den prodlení s provedením díla,  

 za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla v záruční době ve stanovené lhů-

tě, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a za každý byť jen započatý den pro-

dlení, 

 za nesplnění povinnosti zhotovitele vyklidit prostor restaurovaného díla v dohodnuté lhů-

tě, a to ve výši 0,05% z ceny díla za každý byť jen započatý den prodlení, 

 za neposkytnutí součinnosti při kontrole provádění restaurování, a to ve výši 10.000 Kč 

za každé jednotlivé porušení těchto povinností zhotovitele, 

14.2 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany 

domáhat se na druhé smluvní straně náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody 

přesahuje smluvní pokutu. 

14.3 Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli po té, co nastala 

skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná 

bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je 

jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 15. dne po doručení faktury povinné smluvní 

straně. 
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ČL. XV 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Kromě případů, kdy odstoupení od smlouvy umožňuje zákon, může kterákoliv strana od 

této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana je v prodlení s plněním povinnosti 

plynoucí z této smlouvy po dobu delší než 30 dnů, nebo pokud závažným způsobem porušila 

povinnosti z této smlouvy plynoucí. 

ČL. XVI 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

16.2 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, 

zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit 

neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

16.3 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami občanským 

zákoníkem. V otázkách týkajících se výkladu smlouvy, má zadávací dokumentace 

k zadávacímu řízení na provedení díla přednost před nabídkou zhotovitele, přičemž zadávací 

dokumentace tvoří přílohu a je nedílnou součástí této smlouvy. 

16.4 Tato smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou smluvních stran pouze 
v písemné formě. 
 

16.5 Kontaktní osoby oprávněné jednat za smluvní strany v jim svěřených oblastech jsou 

uvedeny v záhlaví této smlouvy. Jejich změna je účinná doručením písemného oznámení 

některé ze smluvních stran, ze kterého bude vyplývat, že tato strana mění kontaktní osobu. 

V případě, že z oznámení bude vyplývat, že smluvní strana pouze odvolala svoji kontaktní 

osobu, aniž by zároveň určila novou, je oprávněn v dané oblasti jednat za tuto smluvní 

stranu její statutární zástupce. 

16.6 Projev vůle kontaktních osob, pokud by se jím měly měnit smluvní vztahy vyplývající 

z této smlouvy, jsou bez podpisu oprávněných osob (statutárních zástupců smluvních stran) 

neúčinná (nepřihlíží se k nim). 

16.7 Nestanoví-li tato smlouva jinak, považují se veškeré písemnosti, oznámení a 

dokumenty podle této smlouvy za řádně předané nebo doručené, pokud budou: 

 doručeny osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, a to ve chvíli, kdy bu-
dou doručeny na adresu sídla druhé smluvní strany nebo na adresu dodatečně písemně 
oznámenou druhé smluvní straně; 

 zaslány pomocí elektronické sítě Internet, a to ve chvíli, kdy budou odeslány z e-mailové 
adresy odesílatele, a odesílatel obdrží potvrzení, že e-mailová zpráva byla doručena na 
e-mailovou adresu příjemce; 

 zaslány prostřednictvím datové schránky – poštovní datové zprávy; doručeno je okamži-
kem, kdy je zpráva uložena v datovém úložišti příjemce. 

16.8 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují 

se k plnění a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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16.9 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Krycí list 

Příloha č. 2: Položkový rozpočet  

Příloha č. 3: Návrh na restaurování památky  

 

 

 

 

V Nelahozevsi dne …..……. 2016 V ... dne ……. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Jménem objednatele:                          Jménem zhotovitele 

 

 

      _____________________ _____________________ 

         obec Nelahozeves .................................... 

Ing. Josef Kebrle, starosta jméno, příjmení, funkce 


