
Smlouva č. 411526 o zhotovení stavby 
„Odkanalizování objektu Sokolovny a č.p. 90 v Železném Brodě“ 
uzavřená podle § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

a souvisejících předpisů 

 

Smluvní strany I. 

Objednatel 
Název:   Město Železný Brod 
se sídlem   Nám. 3. května 1 

468 22 Železný Brod  
Jednající: Mgr. František Lufinka, starosta  
IČ:   00262633 
DIČ:   CZ00262633 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
č. účtu:   30189-963249319/0800 
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. František Lufinka, starosta 
technických: Mgr. Martin Řehák, pověřený vedením odboru územního plánování a 

regionálního rozvoje Městského úřadu Železný Brod 
Telefon/e-mail 777 718 905 / m.rehak@zelbrod.cz  

(dále jen „Objednatel“) 
a 
 
 
Zhotovitel 
Název:   EVOSA spol. s r.o.   
Sídlo:   Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
Doručovací adresa Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
Zastoupený:   Michalem Šmejdou 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s, Jablonec nad Nisou 
Číslo účtu:  271140-451/0100 
IČ:   18384501 
DIČ:   CZ18384501 
Telefon/Fax:  724 134 818 
E-mail:   evosa@evosa.cz 
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních:  Michal Šmejda 
technických:   Bedřich Kramár, Ing. Leoš Šmejda, Michal Šmejda 
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):  
Jméno, příjmení, titl.: Bedřich Kramár 
Telefon/Fax/E-mail 606 711 689 / kramar@evosa.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 
uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o zhotovení stavby 

 
 
 
 

mailto:m.rehak@zelbrod.cz
mailto:kramar@evosa.cz


II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje 

Název akce (stavby): „Odkanalizování objektu sokolovny a č.p. 90 v Železném Brodě“ 
Místo stavby: Město Železný Brod, Masarykova ulice č.p. 500 a č.p. 90 
Stavebník: Město Železný Brod 
Vlastník objektu: Město Železný Brod 
Projektant:   
  

Ing. Radek Zahradník 
Ing. Stanislav Gajzler 

2.2 Realizace uvedené části stavby odkanalizování sokolovny probíhá dle zjednodušené projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále i DPS) zpracované Ing. Radkem Zahradníkem, 
rozhodnutí stavebního úřadu:  

SP/ÚR   Číslo rozhodnutí   Vydal Ze dne 

ÚR SÚ-4699/2014-PALJ MěÚ Železný Brod, stavební úřad 23.4.2014 

Realizace uvedené části stavby odkanalizování č.p. 90 probíhá dle projektové dokumentace 
pro územní a stavební řízení zpracované Ing. Stanislavem Gajzlerem, rozhodnutí stavebního 
úřadu:  

SP/ÚR   Číslo rozhodnutí   Vydal Ze dne 

ÚR SÚ-5146/2014-FETJ MěÚ Železný Brod, stavební úřad 6.5.2014 

a dále v souladu s nabídkou ze dne21.8.2015, předloženou v rámci veřejné zakázky. 
 

III. 
Předmět plnění 

3.1 Předmětem plnění je realizace stavby splaškové kanalizace objektu sokolovny a sportovní haly 
se stavbou čerpadla a výtlaku s napojením na již realizovanou část výtlaku pod komunikacemi 
nového objektu autobusové zastávky Sokolovna. Součástí stavby je realizace napojení nové 
splaškové kanalizace od domu č.p. 90. 

3.2 Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí v souladu s technologickými pokyny výrobců, platnými normami 
a obecně závaznými právními předpisy, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění prohlídky a přípravy místa stavebních úprav, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku (zejména návštěvníků sokolovny a sportovní haly), vč. dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti, a vedení povinné dokumentace,  

d) zajištění prostoru stavebních úprav, dohodnutí a zajištění prostoru pro skládku materiálu a 
techniky, zajištění čistoty v dotčeném okolí objektu, kdy znečištění prokazatelně způsobil 
dodavatel zakázky, 

e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
v případě potřeby (např. využití zadního vjezdu ze současné objížďky uzavřeného mostu), 

f) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů (např. revize elektrických zařízení, tlakové 
zkoušky kanalizace, kamerové prohlídky apod.), 



g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, 
atesty osvědčení apod.), 

h) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně 
doložení dokladů o odstranění, 

i) uvedení všech povrchů dotčených stavebními úpravami do původního stavu, 
j)  fotodokumentace průběhu díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 

fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotovení na CD, fotodokumentace bude dokladovat 
průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a náklady 
v rozsahu, jak je definován v předané dokumentaci pro provádění stavby a v příloze č.1 této 
Smlouvy - Oceněný výkaz výměr. 

 
IV. 

Doba plnění 

4.1 Dílo bude provedeno v termínu: 
     do 20.12.2015 

4.2 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín 
zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn zahájení doby 
plnění posunout na pozdější dobu.  

4.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla v případě, že zjistí při provádění Díla skryté 
překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění 
Díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění 
Díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních.  

4.4 Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín, provedení a financování Díla.  

4.5 Ukončeným dílem se pro účely této Smlouvy dále rozumí dílo, které nebude vykazovat vady 
a nedodělky. 

 
V. 

Cena 
5.1 Celková cena díla je ujednána dostatečně určitě, jako cena pevná ve smyslu § 2620 zákona 

č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník) /dále NOZ/) a to na základě nabídky a rozpočtu 
zhotovitele ze dne 21.8.2015 ve výši: 

Cena díla bez DPH 

1.204.441 Kč 

 
Slovy:   Jedenmiliondvěstěčtyřitisícečtyřistačtyřicetjedna korun 

5.2 Cena je stanovena jako maximální a konečná.  

5.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr ve smyslu ust. § 2621 NOZ. 

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s projektovou dokumentací Díla a se soupisem 
prací a dodávek obsaženým v zadávacích podmínkách a řádně přezkoumal veškeré objemy a 
komplexnost prací a dodávek tam uvedených. Na jakékoliv pozdější prokazování chyb nebude 
objednatelem v souladu s ustanovením § 2620 NOZ a následujících, brán zřetel a důsledky 



z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu Díla. Stejným způsobem bude postupováno 
i v případě, že se při provádění prací zjistí, že některá položka v těchto soupisech prací a 
dodávek úplně chybí, ačkoliv je její existence z předané projektové dokumentace zřejmá nebo 
pro zhotovení Díla, jeho plnou funkčnost a požadovanou kvalitu, nutná.   

5.5 Zhotovitel zaručuje, že v ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné a účelně vynaložené 
pro plnění závazku zhotovení díla. 

5.6 Účtování DPH podléhá režimu tzv. přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a daň odvede Objednatel. 

 
VI. 

Platební podmínky 

6.1 Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. 

6.2 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 

6.3 Zadavatel uhradí cenu za dodávku prací v členění dle předchozího článku samostatně po jejím 
dokončení na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu a faktury vystavené 
poskytovatelem služeb. 

6.4 Odsouhlasený výkaz provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto výkazu je 
faktura neúplná. 

6.5 Daňové doklady (dále i faktura) budou zhotovitelem vystavovány vždy ve dvou vyhotoveních.  

6.6 Po odsouhlasení výkazu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne daného 
měsíce.  

6.7 Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. Zadavatel si vyhrazuje právo před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 

6.8 Platba proběhne výhradně v CZK a rovněž veškeré ceněné údaje budou v této měně.  

6.9 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle obecně závazných předpisů, zejména 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.10 Faktura tak bude mít tyto náležitosti: 
 - označení faktury a její pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele a zhotovitele, vč. adresy, DIČ, IČ 
- označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
- název stavby, 
- číslo Smlouvy objednatele, popř. příslušného dodatku Smlouvy 
- popis plnění, 
- datum vystavení a odeslání faktury, 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
- datum splatnosti, 
- výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
- razítko a podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila. 

6.11 Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode 
dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem 
fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují stanovené požadavky s uvedením důvodů, pro které 
fakturu vrací. Po tuto dobu se běh původní lhůty splatnosti zastavuje. V takovém případě 
zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli fakturu novou znovu s novou lhůtou splatnosti. 



Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

6.12 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

 
VII. 

Předání a převzetí díla 

7.1 Dílo nebude přebíráno postupně. 

7.2 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

7.3 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

7.4 O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel protokol. 

7.5 Povinným obsahem protokolu jsou: 
a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů, 
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

7.6 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 

7.7 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 
VIII. 

Stavební deník 
8.1 Zhotovitel veden záznam o stavbě formou zápisu do stavebního deníku, který je veden jako 

základní stavební deník stavby „Odkanalizování objektu sokolovny a č.p. 90 v Železném Brodě“, 
aby byly doložené vzájemně související stavební práce.  

 
IX. 

Kontrolní dny 

9.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

9.2 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své subdodavatele. 

9.3 Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci 
technického dozoru. Funkcí technického dozoru investora (TDI) je pověřen pan Jakub Valeš 
(IČ:11420776).  

 



X. 
Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména 
nesmí klást žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům 
zhotovitele ve vstupu na pracoviště.  

10.2 Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle 
Smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, 
které na sebe převzal, či vyplývají z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž 
je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné 
provádění díla. 

10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové 
dokumentaci a v takovém stavu, aby bylo možno provádět dílo, a to bez vynucených omezení a 
zdržení. Objednatel současně předá také 1 paré projektové dokumentace a všechna potřebná 
rozhodnutí, či stanoviska nutná k realizaci díla. 

10.4 Objednatel poskytne potřebnou součinnost k odběru energií (elektrická energie, plyn, voda, 
kanalizace, telefon) a ostatní režijní náklady (nájmy a pod.), ty si však zajistí na své náklady 
zhotovitel. Napojení na odběrná místa zajistí zhotovitel společně s přehlášením nebo 
přihlášením odběratele. Pokud nebude možné přehlášení, a zhotovitel bude napojen 
na odběrní místo města Železný Brod, bude úhrada odběrů řešena dílčími odečtovými měřidly. 

 
XI. 

Kontrola prací před zakrytím a provádění zkoušek 

11.1 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (jedná 
se například o práce na spodních vrstvách komunikací, veřejném osvětlení, vodovodních a 
kanalizačních přípojkách), je objednatel oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich 
zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede TDI do 3 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti TDI 
na stavbě do 3 dnů po obdržení písemné výzvy nebo telefonické výzvy do sídla zmocněnce 
objednatele. 

11.2 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými 
zkouškami, testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje do 30 dnů po podpisu smlouvy 
o dílo předat objednateli k posouzení a ke konečnému odsouhlasení časový plán a seznam 
všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení 
včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele 
odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. 

11.3 V případě, že došlo k zakrytí konstrukce bez vyzvání k převzetí nebo bez odsouhlasení 
objednatelem nebo jeho zástupcem, je zhotovitel povinen na vyžádání objednatele tyto 
konstrukce odkrýt a to na své náklady. 

 
XII. 

Ostatní ujednání 

12.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu Smlouvy. 

12.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouvy byla vedena v evidenci smluv 
objednatele, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 
označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 



12.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvy se nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.4. Zhotovitel souhlasí, že smlouva uzavřená mezi ním a zadavatelem bude zveřejněna, a to včetně 
obchodního jména,  adresy,  ceny za plnění díla,  termínů plnění a dalších smluvních náležitostí 
vč. subdodavatelů. 

12.5. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 
ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 

12.6. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované 
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům MPSV, Ministerstva financí, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost. 

12.7. Dodavatel se zavazuje : 
a.  povinnosti uchovávat doklady související s plněním zakázky vč. povinnosti požádat o souhlas 

o ukončení uchovávání dokladů souvisejících s realizací zakázky, 
b.  umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provedení této kontroly, 
c.  vykonávat součinnost při výkonu finanční kontroly popř. jiné kontroly ze strany kontrolních a 

finančních orgánů. 
 

XIII. 
Záruka za jakost 

13.1 Záruka za jakost se sjednává v délce 60 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu protokolu 
o předání a převzetí díla. 

13.2 Lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 

13.3 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, 
nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo. 

 
XIV. 

Reklamace a vady díla 
14.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné po celou dobu plynutí záruční lhůty (záruka za jakost). 

14.2 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již 
při převzetí. 

14.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 
vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

14.4 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel 
na jejich  dodržení trval  nebo jestli zhotovitel  tuto nevhodnost  ani při vynaložení odborné 
péče nemohl zjistit. 

14.5 Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě 
běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat 



na záruku za jakost takového díla či dotčené části. 

14.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. 

 
XV. 

Smluvní pokuty 
15.1 Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění: 

V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.2 Smluvní pokuty za neplnění termínu dokončení díla: 
Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě 
z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení, a to včetně prodlení s plněním dílčích termínů stavby 
pro dokončení objektů A a B dle bodu 4.1. Smlouvy. 

15.3 Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí: 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

15.4 Smluvní pokuty za neposkytnutí součinnosti zhotovitele: 
Neposkytne-li zhotovitel objednateli potřebnou součinnost pro účely podání žádosti 
o kolaudační souhlas je povinen zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.  

15.5 Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě: 
a) Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

b) Označil-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 

15.6 Způsob vyúčtování smluvních pokut: 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 
musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.  

15.7 Lhůta splatnosti smluvních pokut: 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne 
obdržení příslušného vyúčtování. 

15.8 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 
XVI. 

Změna smlouvy 

16.1 Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran kdykoliv před termínem předání a převzetí 
díla, za předpokladu respektování ust. § 82 odst.7 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 
(dále ZVZ). 

16.2 Každá změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. 

16.3 Změna Smlouvy se sjednává jako dodatek ke Smlouvě s označeným pořadovým číslem 
příslušného dodatku. 



16.4 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu příslušného dodatku, nedohodnou-li se jinak. 

 
XVII. 

Závěrečná ujednání 

17.1 Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Změny, doplňky nebo zrušení 
smlouvy budou učiněny pouze písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými 
statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném 
počtu vyhotovení jako tato smlouva. 

17.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a 
závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy 
přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
informovat o změně údajů uvedených v článku I. této Smlouvy. 

17.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční 
řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.  V takovém 
případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

17.4 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvy se budou řídit právním 
řádem České republiky. 

17.5 Tato Smlouvy je vyhotovena v 2 vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží 
1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Toto je platné i pro dodatky této Smlouvy. 

17.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání smluvními stranami a tímto 
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 

17.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Nového 
občanského zákoníku v platném znění. 

17.8 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvy před podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato Smlouvy projevem jejich svobodné vůle. Smluvní 
strany potvrzují autentičnost této Smlouvy svým podpisem. 

Smlouva byla schválena usnesením Rady města Železný Brod č. 386/15rm ze dne 26.8.2015. 

 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 


