
             

 

 

 

Číslo smlouvy objednatele:              Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.  89/2012 Sb., občanský  zákoník ,  

v platném znění  

I SMLUVNÍ  STRANY 

1. Objednatel:       Obec Vílanec 

Sídlo:                    Vílanec 43, 588 35 Vílanec 

IČ:                         00543772 

DIČ:                      CZ00543772 

Zastoupený:          Marcela Zelená - starostka 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

Číslo účtu:            4027681/0100 

            (dále jen „Objednatel“) 

 

2. Zhotovitel:         Skládky VHS Jihlava s.r.o. 

      Sídlo:            Pávovská 3095/5, 586 01 Jihlava  

      IČ:     27726983 

      DIČ:       CZ27726983 

      Zastoupený:     Vladimír Kalný - jednatel společnosti 

      Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Jihlava 

      Číslo účtu:      35-9015260287/0100 

      Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54969 

            (dále jen „Zhotovitel“) 

 

II  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením rozsah a obsah vzájemných práv a povinností 

vyplývající ze smlouvy se bude řídit ustanoveními § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského  zákoníku a platnými předpisy vztahujícími se k provádění staveb. 

2. Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 

způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 

aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo dle 

článku III této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních 

materiálů, v rozsahu projektové dokumentace, cenové nabídky této smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení 

po dokončení díla. 
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III   PŘEDMĚT PLNĚNÍ  

1. Závazkem zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) bude provést a objednateli protokolárně předat 

dokončené dílo: „Polní cesta v k. ú. Vílanec na p. č. 2393 a 2394“. 

2. Dílo bude provedeno podle příslušné projektové dokumentace a cenové nabídky zhotovitele. 

3. Případné vícepráce budou smluvními stranami předem odsouhlaseny a bude o nich vyhotoven písemný 

zápis. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s předmětem díla a jsou mu známy technické a kvalitativní  

podmínky nezbytné k realizaci díla. 

5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými normami, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména předpisy týkajícími se bezpečnosti 

práce, které se vztahují na provádění díla.  

6. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

IV  DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Termín plnění:  

Zahájení stavby:      červen 2022   

 Dokončení stavby:   31.8.2022 

2. Místo plnění: P. č. 2393 a 2394 v k. ú. Vílanec  

 

V CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, v platném znění. 

Celková cena bez DPH                          1 383 000,- Kč 

Sazba DPH                                         21 % 

DPH                             290 430,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH                          1 673 430,- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

2. Cena díla je stanovena na základě výkazu výměr a projektové dokumentace předložené objednatelem. 

Cena díla bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. bez této daně z přidané 

hodnoty. 

3. Objednatel uhradí vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Zhotovitel je 

oprávněn vystavit fakturu jedenkrát měsíčně, po odsouhlasení soupisu provedených prací. Závěrečnou 

fakturu zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla. O tomto předání bude vyhotoven písemný zápis, 

odsouhlasený oběma smluvními stranami.  

4. Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění.  
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5. V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur, může zhotovitel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % za 

každý den prodlení. 

6. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě 

smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 

objednatele. 

 

VI  PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ 

1. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon a s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, 

osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 

k nahlížení nebo zápisu do deníku a to po celou dobu provádění díla.  

2. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve 

smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů.  

 

VII    ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

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

v záruční době.  

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. Za vyšší moc 

se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na objednateli a které 

zhotovitel ani objednatel nemohou ovlivnit. 

3. Záruční doba je sjednána v délce 36 měsíců. 

4. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 

potvrdí předávací protokol, pokud bude dílo předáno bez vad a nedodělků, popřípadě po vzájemné 

dohodě obou smluvních stran s drobnými vadami a nedodělky nebránícími v provozu se stanovením 

termínu k jejich odstranění. 

 

VIII ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními 

Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

• Příloha č. 1 – cenová nabídka 

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla 

mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit především smírem. V případě, 
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že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány 

soudní cestou. 

5. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy 

svým podpisem. 

 

 

IX  PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

 

V Jihlavě dne  Ve Vílanci dne  

Za zhotovitele: Vladimír Kalný Za objednatele: Marcela Zelená 

  

 


