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S M L O U V A   O   D Í L O 

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

smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje zrealizovat dílo na stavbě 

 

Chodníky v obci Dlouhá Ves 
 

1. S M L U V N Í   S T R A N Y 
 

1.1. OBJEDNATEL:  Město Bochov  

 sídlo: náměstí Míru 1, 364 71 Bochov 

   

 zastoupen: Miroslav Egert, starosta města 

   

 IČO: 00254444 

 DIČ: CZ00254444 

 Tel.:  

 E-mail:  

 

dále jen „objednatel“  

a 

 

1.2. ZHOTOVITEL: EUROVIA CS, a.s. 

 sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,  

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

 dne 04. 05. 1992, oddíl B, vložka 1561 

 kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s.,  

  odštěpný závod oblast Čechy západ,  

  závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary  

 zastoupen: Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary 

  na základě plné moci 

  zástupci ve věcech technických: 

   Ing. Tomáš Buriánek, 

   provozně-obchodní náměstek 

 zástupci ve věcech plnění smlouvy: 

  Michal Sakař, hlavní stavbyvedoucí, tel. 731 601 459 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pob. Praha, č. ú. 0141360165/0100 

 IČ: 45274924 

 DIČ: CZ45274924 

 Tel: 353 225 231 

 Fax: 353 227 800 

 E-mail: eurovia-karlovyvary@eurovia.cz 

         dále jen „zhotovitel“  
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2. P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y  A  M Í S T O   P L N Ě N Í 
 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pokládku hutněných asfaltových 

vrstev a dalších prací v souladu s přiloženým položkovým rozpočtem zhotovitele 

č. 18/053 ze dne 26.2.2018 na stavbě » Chodníky v obci Dlouhá Ves «. 

Dílo bude zhotoveno dle dokumentů: 

a) Položkového rozpočtu zhotovitele č. 18/053, který je přílohou k této smlouvě; 

b) Ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, nebo stavebního povolení v právní 

moci 

c) ČSN, ČSN EN, týkajících se předmětu díla; 

d) Ujednáních obsažených níže v této smlouvě o dílo. 

 

2.2. Konkrétní rozsah díla je určen položkovým rozpočtem zhotovitele č. 18/053, který je 

přílohou této smlouvy o dílo. 

Předmětem díla je též: 

a) provedení příslušných zkoušek v souladu s ČSN, ČSN EN týkajících se předmětu 

díla,  

b) předložení dokladů o provedených zkouškách kvality objednateli. 

 

2.3. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dle ustanovení této 

smlouvy o dílo.  

 

2.4. Místem plnění je obec Dlouhá Ves. Začátek a konec úseku vyznačí objednatel 

nejpozději při předání staveniště. 

 
3. Č A S   P L N Ě N Í 

 

3.1. Zahájení provádění díla od  3.4.2018 

 

3.2. Dokončení díla do  31.7.2018 

Termín řádného dokončení díla je možno přiměřeně prodloužit bez sankce v případě, že 

zhotovitel prokáže zápisem ve stavebním deníku, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí 

nebo nepříznivými klimatickými podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze 

dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce, které jsou předmětem této smlouvy, 

provádět, nebo z viny objednatele. 

 

3.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3.4.2018 

Bude-li objednatel v prodlení s předáním staveniště, prodlouží se termín dokončení prací 

o stejný počet dní, jako činí prodlení objednatele a o dobu nutnou k zahájení prací 

případně k jejich pokračování (např. z důvodu nevhodných klimatickými podmínek 

apod.). 

 
4. C E N A   D Í L A  

 

4.1. Cena díla bude vypočítána jako součet součinů množství skutečně provedených prací a 

dodávek a  jednotkových cen u vedených v nabídkovém rozpočtu. Předpokládaná cena  
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díla, stanovená dohodou smluvních stran tímto způsobem činí pro případ zachování 

rozsahu díla dle položkového rozpočtu: 

 

Cena díla celkem bez DPH 1 239 862,00 Kč 

 

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty sazbou dle 

právních předpisů platných v době zdanitelného plnění. 

 

Objednatel je plátce DPH ve smyslu zákona o DPH, §92e – režim přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění použije pro ekonomickou 

činnost. 

 

4.2. Objednatel ve smyslu ustanovení § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

nezaručuje úplnost rozpočtu, který je ve smyslu tohoto ustanovení nezávazným. 

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit nabídkové jednotkové ceny jsou 

zejména: 

a) Objednatel bude požadovat provedení prací, které nejsou uvedeny v článku 2 této 

smlouvy. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele 

schválené objednatelem před jejich započetím, 

není-li toto možné, neboť cenová nabídka takové položky neobsahuje, pak 

jednotkovými cenami určenými dle URS. 

b) Objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v normách uvedených 

v článku 2.1.c. Cena těchto prací bude stanovena na základě kalkulace zhotovitele 

schválené objednatelem před jejich započetím, 

c) Dojde ke  změně termínu realizace. Jednotkové ceny jsou pevné a platí po dobu 

výstavby, nejpozději však do 31. 8. 2018. V případě, že nebude dílo dokončeno 

v tomto termínu, z důvodů neležících na straně zhotovitele, bude cena části prací 

prováděných po tomto datu valorizována dle cenových indexů vydávaných Českým 

statistickým úřadem pro stavebnictví ČR. 

d) Změní-li se daňové předpisy. 

 
5. P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

 

5.1. Objednatel tímto prohlašuje, že má financování zajištěno. 

 

5.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že nebude uhrazena kterákoliv faktura ve lhůtě 

splatnosti, je zhotovitel bez dalšího oprávněn přerušit veškeré stavební práce, 

poskytované na základě této i jakékoliv jiné smlouvy mezi objednatelem a 

zhotovitelem, a to do doby uhrazení dlužné částky. Takovéto přerušení stavebních prací  

není prodlením na straně zhotovitele, termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu 

přerušení a dalších 10 dnů. 

 

5.3. Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno po dokončení a protokolárním předání 

stavby konečnou fakturou. Platba bude provedena bezhotovostním platebním 

stykem v Kč z účtu objednatele na účet zhotovitele.  

Součástí předávacího protokolu bude konečné vyúčtování prací, provedené formou 

soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen odpovědnými zástupci 

smluvních stran. V případě, že během realizace dojde ke změně rozsahu jednotlivých 

dodávek (více nebo méněpráce), budou tyto změny vyčísleny v soupisu prací a po jejich  
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potvrzení smluvními stranami bude jejich výše promítnuta do vyúčtování 

prostřednictvím konečné faktury. V případě, že skutečná cena díla bude nižší než výše 

poskytnuté zálohy, zjištěný rozdíl mezi skutečnou cenou a poskytnutou zálohou dle této 

 smlouvy poukáže zhotovitel zpět na účet objednatele do 30 dnů od oboustranného 

podepsání soupisu provedených prací. 

V případě, že skutečná cena díla bude vyšší než výše poskytnuté zálohy, zajištěný rozdíl 

mezi skutečnou cenou a poskytnutou zálohou dle této smlouvy uhradí objednatel na účet 

zhotovitele do 30 dnů od oboustranného podepsání soupisu provedených prací. 

 

5.4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je: 

a) den podpisu předávacího protokolu, nebo 

b) den podpisu předávacího protokolu sjednané části díla, nebo 

c) den přijetí zálohové platby, nebo 

d) poslední den předchozího kalendářního měsíce, 

podle toho, která skutečnost nastane dříve. 

 

5.5. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle 

zákona o DPH v platném znění.  

 

5.6. Faktura bude odeslána na korespondenční adresu objednatele uvedenou v čl. 1. odst. 1.1. 

této smlouvy o dílo. 

 
6.  P O D M Í N K Y   P R O V Á D Ě N Í   D Í L A 

 

6.1. Objednatel prohlašuje, že jsou splněny podmínky pro realizaci stavby z hlediska 

ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) v platném znění. 

 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídající úrovni před zahájením 

prací týkající se předmětu díla, na kterou budou zrealizovány stavební práce v souladu 

s přiloženým položkovým rozpočtem zhotovitele č.18/053 ze dne 26.2.2018 a splňující 

normové požadavky dle ČSN a ČSN EN, prosté vad a práv třetích osob v termínu  

uvedeném v čl. 3. Smlouvy tak, aby zhotovitel mohl práce, které jsou předmětem 

smlouvy zahájit a plynule v nich pokračovat. 

 

Součástí předání staveniště je bezplatné předání: 

 

a) ohlášení stavebních úprav stavebnímu úřadu, nebo stavebního povolení v právní 

moci; 

b) vyznačeného úseku opravované plochy; 

c) příjezdu a příchodu na staveniště; 

d) vyznačení podzemních vedení, dle platných zákonů, vyhlášek a nařízení o BOZP a 

PO a technických zařízení při stavebních pracích, které by mohly býti při provádění 

prací poškozeny; 

e) vyznačených hranic staveniště. 

 

6.3. Zhotovitel zajistí vyřízení, realizaci a údržbu dopravně inženýrských opatření („DIO“) 

po celou dobu výstavby. Zápis o přejímce staveniště, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran, je nedílnou součástí této smlouvy. 
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6.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména 

 údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od cenové nabídky 

apod. 

 

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko 

(souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. 

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací, popř. odstraněním 

ojedinělých drobných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí. 

 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy a s dvěma oddělitelnými průpisy. V 

deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v opise 

ukládají přímo na staveništi. Změny v průběhu realizace a záznamy o jejich technickém 

vyrovnání a odsouhlasení budou zaznamenány ve stavebním deníku. Objednatel potvrdí 

změny do dvou pracovních dnů. Cenové projednání bude ukončeno do deseti pracovních 

dnů od předložení návrhu zhotovitelem. 

 

6.5. Objednatel je povinen zajistit na stavbě technický dozor, který zastupuje objednatele při 

předání a převzetí staveniště, provádí potřebné záznamy ve stavebním deníku, předává 

zhotoviteli rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, týkající se stavby. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor 

v zastoupení objednatele na základě plné moci, kterou musí zhotoviteli předložit, 

přejímá dokončené dílo nebo jeho část a vystavuje zápis o předání a převzetí díla nebo 

jeho části. 

 

Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné 

stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské 

škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 

zhotovitele. 

 

6.6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku 

podepsaným technickým dozorem), nejméně jeden pracovní den předem, k prověření  

prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak  

nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací před  

zakrytím, ačkoli byl k tomu řádně vyzván, má se zato, že se způsobem jejich provedení  

souhlasí. 

 

6.7. Zhotovitel bude dodržovat na převzatém staveništi a používaných inženýrských sítích 

pořádek a čistotu, a zajistí označení stavby. 

 

6.8. Nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen 

staveniště zcela vyklidit, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud staveniště nebude 

vyklizeno ke dni předání díla, nesmí zařízení staveniště, materiál a stroje bránit užívání 

díla. 

 

 

7. P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 
 

7.1. Podmínky převzetí: 



Smlouva o dílo č. 1514.8060640MSA 

 Chodníky v obci Dlouhá Ves 

 6 

 

7.1.1.Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo nebo jeho část, 

schopnou samostatného užívání. 

 

7.1.2.Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného předmětu díla, případně samostatně 

dokončených dílčích částí předmětu díla, schopných samostatného užívání i před 

 uplynutím termínu dohodnutém v této smlouvě, pokud nebudou drobné vady nebo 

nedodělky bránit jejich uvedení do provozu (užívání). 

 

7.2. Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do tří pracovních dnů od data oznámení 

ukončení prací a řádně v něm pokračovat, pokud se strany nedohodnou jinak. O 

přejímce bude pořízen protokol o odevzdání a převzetí díla. 

 

Podklady pro přejímací řízení - zhotovitel připraví a předá při přejímacím řízení: 

a) doklady o provedených zkouškách kvality, 

b) certifikáty a atesty k použitým materiálům, 

c) stavební deník, 

d) zaměření skutečného provedení a dokumentace skutečného provedení 

 

Výše uvedené platí, pokud takové doklady nebudou na základě zpracovaných 

technologických postupů a ČSN předány objednateli v průběhu výstavby. 

 

7.3. O odevzdání a převzetí díla nebo jeho části sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo, nebo jeho část, přejímá a soupis 

případných drobných vad a nedodělků včetně dohodnutých termínů jejich odstranění.  

Zápis podepíší zástupci obou smluvních stran. 

 
8. Z Á R U Č N Í   D O B A   A   P O D M Í N K Y 

 

8.1.1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruční dobu v délce 36 měsíců na 

stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. 

 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, případně jeho uvedením do provozu před 

předáním a převzetím. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky zařízení, na která 

jejich výrobci poskytují kratší záruční dobu. Na tato zařízení poskytne zhotovitel záruční  

dobu dle záručních listů příslušných výrobců. Při předání předmětu díla předá zhotovitel 

objednateli seznam zařízení, u kterých je záruční doba jiná, než je výše uvedeno. 

 

8.1.2. Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené platnými 

ČSN, ČSN EN a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.  

 

8.2. Podmínky platnosti záruční doby: 

 

8.2.1. Práva z odpovědnosti za zjevné vady a nedodělky, které jsou zřejmé již při odevzdávání 

a přejímání, musí objednatel reklamovat v zápise o převzetí, jinak nárok z práv z vad 

díla za tyto vady (nedodělky) objednateli zaniká. 

 

8.2.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo za poškození, které po převzetí díla 

způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou),  
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nevhodným užíváním, popřípadě někdo jiný nebo které byly způsobeny 

neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy). 

 

Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené vadami částí stavby, které zhotovitel 

neprováděl (např. vady zemního tělesa, podkladních vrstev, odvodnění apod.).  

 

8.2.3. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí objednatel vady popsat a uvést, jak se projevují. 

Rovněž uvede své požadavky a připojí též vhodné důkazní prostředky, lze-li je 

vzhledem k charakteru vad připojit. 

 

8.2.4. Zhotovitel  odstraní   oprávněně   reklamované   vady  na  díle  v termínu   dohodnutém  

           smluvními  stranami. Termíny  na  řešení a  odstranění    reklamované vady  musejí  být  

vždy  písemně   stanoveny  přiměřeně druhu  a  rozsahu vady a  také nutnosti  dodržení 

technologických lhůt. 

 

9. S M L U V N Í     P O K U T Y  
 

9.1. Pokuta za prodlení se splněním povinnosti dokončit dílo dle čl. 3. odst. 3.2. této 

smlouvy činí 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z ceny díla bez DPH za každý den 

prodlení zaviněného zhotovitelem, nejvýše však 10% z ceny díla bez DPH. 

 

Zhotovitel neplatí smluvní pokutu v případech, kdy prodlení se splněním povinnosti 

dodat vzniklo z důvodů neležících na jeho straně. 

 

9.2. Je-li objednatel v prodlení s placením ceny díla, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % (slovy Pět setin procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
10.  Z V L Á Š T N Í   U J E D N Á N Í 

 

10.1. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde na základě dohody smluvních stran k 

dodatkovým pracím nebo změnám oproti sjednanému předmětu smlouvy, budou  

ustanovení smlouvy touto změnou dotčená (např. čas plnění, cena apod.) změněna 

dohodou smluvních stran – dodatkem ke smlouvě o dílo.   

 

10.2. Dodatečné práce a změny požadované objednatelem budou prováděny po dohodě 

smluvních stran, uvedené ve stavebním deníku a podepsané technickým dozorem  

objednatele a stavbyvedoucím zhotovitele. Tento zápis bude podkladem pro dodatek ke 

smlouvě o dílo. 

 

11. Z Á V Ě R E Č N Á   U J E D N Á N Í 
 

11.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné majetkové spory z této 

smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou je řešit v rozhodčím řízení u 

stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze 

dle jejího platného Rozhodčího řádu. Za rozhodné právo se pak považuje právo České 

republiky. 
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11.2. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. 

 

11.3. Tuto smlouvu lze změnit, upravit nebo doplnit pouze písemnou formou - dodatkem ke 

smlouvě o dílo.  

 

11.4. Tato smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží 

objednateli a dvě zhotoviteli. 

 

11.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1. Položkový rozpočet. 

 

 

 

 

 

Za objednatele: 

Město Bochov 

Dne 9.3.2018    

    

 

 

 

 

___________________________   

Miroslav Egert 

starosta města 

  

Za zhotovitele: 

EUROVIA CS, a.s. 

Dne 9.3.2018 

 

 

 

 

 

_____________________________  

Ing. Josef Král 

ředitel závodu Karlovy Vary 

na základě plné moci 
   UZM/1/19/18 

 

 

 

 

 


