
Příloha č.2 

SMLOUVA O DÍLO 
  č. objednatele ………………………               
  č. zhotovitele ………………………..            

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel: 
 
Obec Trnava 
se sídlem Trnava u Zlína, Trnava 156, PSČ 763 18      
          
zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Martin Kašpárek, starosta obce 
zastoupená ve věcech technických: Ing. Martin Kašpárek, starosta obce 
  
IČ:                                                          00284581 
DIČ:                                                       CZ00284581 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 5228661/0100 
E-mail: outrnava@avonet.cz 
 
a 
 
Zhotovitel:   

     
                                                                                                                 
se sídlem                                             PSČ                                 
zapsaná u Krajského soudu v                                                             

        
zastoupená ve věcech smluvních:                                                                               
zastoupená ve věcech technických:                                                                             
IČ:                                                                                     
DIČ:                                                                   
Bankovní spojení:             č. účtu:                                  
E-mail:                                                              
 
 
 

II.  Předmět  smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci stavby: 
„Zásobování obce Trnava pitnou vodou“, dále také „dílo“.                                                            

Podkladem k provedení díla je Technicko-ekonomická studie pod názvem „Zásobování obce 
Trnava pitnou vodou“, zpracovaná v 11/2019. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo. 

 

III. Provedení díla 

Dílo bude provedeno a předáno objednateli v následujícím rozsahu a obsahu: 

a) dokumentace pro územní řízení v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb v platném znění včetně inženýrské činnosti            
………………………………... 6 paré tištěné verze + elektronicky na nosiči dat ve 
formátu . pdf  

b) dokumentace pro ohlášení stavby (DSP) na úrovni dokumentace pro provádění stavby 

v rozsahu přílohy č. 12, 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném 
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znění včetně inženýrské činnosti  ………..…..…………. 6 paré tištěné verze + 

elektronicky na nosiči dat ve formátu . pdf , .xlsx, .dwg, .doc 

IV.  Cena díla 

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla „Zásobování obce Trnava pitnou 
vodou“   dle článku III.: 

a) dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti …………………,-Kč bez DPH 

 

b) dokumentace pro ohlášení stavby na úrovni dokumentace pro provádění stavby včetně 
inženýrské činnosti      …………………..,-Kč bez DPH 

 

celkem ……………,-Kč bez DPH 

 

1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

3. Objednatel i zhotovitel jsou plátci DPH. 

 

V.  Doba plnění  

1.  Doba plnění: 

 Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla:     

- dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle bodu III. a)  ………………………… do 6-ti měsíců 
od uzavření této smlouvy  

- dokumentace pro ohlášení stavby na úrovni dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle 
III. b) …………………….  do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí 

  

VI.  Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel předal při podpisu smlouvy zhotoviteli k provedení díla:  

- Technicko-ekonomická studie „Zásobování obce Trnava pitnou vodou“, zpracovaná 
v 11/2019  

2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, účasti na výrobních poradách konaných v místě 
sídla objednatele.  

3. Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v této smlouvě o dílo. 

VII.  Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě 

sídla objednatele. Podmínkou předání a převzetí díla je podepsání protokolu o předání a převzetí 

díla oběma stranami.  

2. Zhotovitel povede zápisy z jednání výrobních výborů, konaných min. 1x/2 měsíce na výzvu kterékoliv 

ze smluvních stran.  

3. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci v souladu s platnými právními předpisy, technickými 

normami, rozhodnutí, stanoviska a opatření dotčených orgánů včetně orgánů státní správy.   

4. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas bez vad a nedodělků. 
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5. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a upozorní objednatele na všechny okolnosti a skutečnosti, 

které v průběhu provádění díla zjistí a které mohou ovlivnit kvalitu nebo rozsah díla nebo sjednaný 

postup při provádění díla. 

6. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

VIII.  Předání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před sjednaným termínem předání 
dokončeného díla. 

2. O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“, podepsaný oběma smluvními 
stranami. 

 
3. Pokud bude mít dílo vady, není objednatel povinen ho převzít. V případě, že objednatel odmítne dílo 

pro jeho vady převzít, sepíšou strany zápis o důvodech odmítnutí a náhradním termínu předání 
dokončeného díla.  

IX.  Platební podmínky 

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo část díla pouze na základě řádného 
provedení a předání díla objednateli v rámci termínů podle odst. IV. této smlouvy. 

2. Faktura je daňovým dokladem (dále jen faktura).  
 Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty v platném znění, a to zejména: 
- označení objednatele a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČ, DIČ, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
- číslo faktury, 
- datum vystavení faktury, 
- den splatnosti, 
- fakturovanou částku, 
- účel platby, 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 

3. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná 
cena není v souladu s cenou prací uvedenou této smlouvě o dílo nebo faktura neobsahuje náležitosti 
daňového dokladu nebo dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově 
vystavené faktury. 

4. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele. 

X .  Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a 
včasným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05 %z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním řádně 
reklamovaných a uznaných vad díla v záruční době ve výši 0,05 %z ceny díla za každý započatý 
den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10-ti kalendářních dnů po obdržení 
vystavené faktury. 

5. Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit 
samostatně a v plné výši. 

XI.  Odpovědnost za vady – „Záruka“ 
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1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle této smlouvy a má vlastnosti dojednané touto 
smlouvou, zejména že bude odpovídat předpisům a požadavkům pro vydání společného povolení, 
jakož i vyplývající z platných právních předpisů a závazných technických norem a že podle předmětu 
této smlouvy bude možno provést úplné a funkční dílo bez potřeby víceprací.  

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zapříčiněny podklady převzatými od objednatele a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré námahy nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo tím, že 
objednatel na jejich použití trval i přes upozornění zhotovitele. 

3. Pro případ vady projektu, způsobené zhotovitelem, má objednatel právo požadovat bezplatné 
odstranění vady a náhradu dalších nákladů zapříčiněných vadou projektu. 

4. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstraní 
bezplatně vady projektu. 

XII. Spory 

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez 
nutnosti soudního jednání.  

XIII. Ochrana informací 

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez její  písemného souhlasu ani že tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění této smlouvy. 

XIV. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nepředá objednateli dílo ve 

sjednaném termínu. 

XV.  Ostatní ujednání 

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky. 

2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy ztratí účinnost, dohodly se smluvní strany, že ostatní 
ujednání, touto změnou nedotčená, zůstávají v platnosti, pokud bude zachován účel uzavřené 
smlouvy o dílo. 

3.  Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky 
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 
vyhotovení.  

5. Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 

 
 
V Trnavě, dne                                                   V                               dne                      
 
objednatel:           zhotovitel: 
 
 
…………………………………….                                 ………………………………………. 
 
Obec Trnava 
Ing. Martin Kašpárek 
starosta obce                                        


