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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany: 

 

1.1  

EKOLTES Hranice, a.s. 

Sídlo: Zborovská 606, 753 01 Hranice 

      Zastoupený: Radkem Průchou, předsedou představenstva a Jiřím Kudláčkem,    

      místopředsedou představenstva 

IČ: 61974919 

DIČ: CZ 61974919 

      Oprávněn jednat ve věcech technických: Mgr. Iva Macurová, vedoucí správy sportovišť 

Bankovní spojení: KB a.s. Hranice, č.ú. 19-4290230207/0100 

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová 

značka B 1190 

 

dále jen „objednatel“,  

 

a 

 

1.2 

      Obchodní firma/ název:  

      Sídlo:    

      Zastoupený:   

      IČ:    

      DIČ:    

     Zapsán v OR:    

     Bankovní spojení: 

     Kontaktní osoba:   

 

dále jen „zhotovitel“, 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je: 

2.1 Vypracování projektové dokumentace nové železobetonové akumulační jímky (AJ) ve  

      stupni dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění  

      v rozsahu dokumentace pro provádění stavby vč. napojení na stávající rozvody vody do  

      stávající akumulační nádrže v budově Plovárny a na potrubí ze sběrných žlábků LK na  

      adrese Hranice, Žáčkova 2042. 
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Požadovaný rozsah plnění: 

2.2 Stavebně-konstrukční řešení bude zpracováno v následujícím rozsahu: 

- Rozměry AJ jsou dány hydraulickým výpočtem, který je přílohou zadávací 

dokumentace VŘ 

- Statický výpočet žb. konstrukce 

- Výkres tvaru výztuže 

- Výpis výztuže 

- Technické řešení vodotěsných prostupů potrubí železobetonovou konstrukcí 

- Návrh propojení navrženého potrubí se stávajících odtokových žlábků bazénu LK do 

nově navržené jímky a propojení nově navržené jímky na stávající potrubí, které 

spojuje odtokové žlábky se strojovnou LK 

2.3 Inženýrská činnost  

       - Součástí PD je i zajištění všech stanovisek a dokladů k podání žádosti o vydání     

          stavebního povolení. 

  

 

Článek III. 

Doba plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy vypracovat projektovou dokumentaci 

uvedenou v čl. 2.1 této Smlouvy o dílo v termínu do 30. 9. 2019. 

3.2 Výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení v termínu do 20. 10. 2019. 

 

 

Článek IV. 

Cena  díla 

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí: 

4.1.1 Za vypracování projektové dokumentace – v rozsahu dle čl. II Předmět smlouvy, 

odst. 2.1 cena celkem                ,- Kč 

4.1.2 Za inženýrskou činnost pro stavební povolení v rozsahu dle čl. II Předmět smlouvy, 

odst. 2.2 cena celkem          ,- Kč 

Cena za výše uvedené celkem (součet položek č. 4.1.1 a č. 4.1.2):  

 

Celkem bez DPH:                ,- Kč 

DPH 21%:                  ,- Kč 

Celkem včetně DPH:        ,- Kč 

        

 

Článek V. 

Platební podmínky 

 

5.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 

5.2 Cena za provedení díla dle čl. IV. „Cena za dílo“ bude uhrazena do 21 kalendářních dnů 

po doručení daňového dokladu objednateli. Termínem úhrady je den odepsání příslušné 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. 

zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí 

obsahovat další náležitosti uvedené ve smlouvě. 

      V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy  

      nebo nebude-li cena v souladu s dohodnutou cenou, je objednatel oprávněn vrátit ji před    

      uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli k provedení opravy, aniž by se tím objednatel dostal  

      do prodlení. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení.  V tom    

      případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a po doručení opravené faktury běží nová  

      lhůta splatnosti. 

 

5.3  Náklady na vícepráce, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit objednateli. 

5.4  Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli 

uhrazeny pouze pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu 

nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, 

kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit a to na základě 

písemného dodatku ke smlouvě. 

 

Článek VI. 

Součinnost 

6.1  Součinnost objednatele spočívá v poskytnutí podkladů a splnění požadavků ve fázi 

zpracování projektu a spolupráci při projednávání všech náležitostí s dotčenými orgány 

státní správy, správci sítí, stavebním úřadem apod. Konkrétní případy budou řešeny 

dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. 

6.2 Kontaktní osobou za objednatele je Ing. Ctirad Dohnal, tel. 739 521 390 a Mgr. Iva 

Macurová, vedoucí správy sportovišť tel. 777 465 905, email macurova@ekoltes.cz 

 

Článek VII. 

Smluvní pokuty 

7.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení a předání předmětu 

díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč a to za každý 

započatý den prodlení. 

 

7.2 Pro případ prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se  

sjednává smluvní pokuta ve 0,05% z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.  

 

 

Článek VIII.  

Registr smluv 

 
8.1 Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech dodatků, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. 
Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu 

mailto:macurova@ekoltes.cz
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textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv. 
 

8.2 Smluvní strany se dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění  
prostřednictvím registru smluv EKOLTES Hranice, a.s. 

 

 

Článek IX. 

Platnost smlouvy 

 

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti            

      dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1 Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými             

právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v 

platném znění. 

10.2 Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemně formou dodatku ke smlouvě. 

10.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží          

jedno vyhotovení. 

10.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, s 

jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Hranicích dne:       V…………………. dne 

 

 

 

 

.........................................................                                 ............................................................. 

      podpis zástupce objednatele                                                podpis zástupce zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

.........................................................                                  

      podpis zástupce objednatele                                                 

 


