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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo  32/2021 

 
uzavřená podle ustanovení 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 
 
 
 
1. Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:  

Obec Provodov-Šonov 

Se sídlem: Šonov 134, 549 08 Provodov-Šonov 
Zastoupená: Ing. Josef Kulek, starosta obce 
IČ: 00272957 
Bankovní spojení: KB Náchod 
Číslo účtu: 25825-551/0100 
Tel.: 491 474 077, 602 456 565 
e-mail, webové stránky: starosta@provodovsonov.cz, www.provodovsonov.cz   
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Josef Kulek, tel 491 474 077 /  602 456 565 
Roman Kraus, tel.: 777 777 254 
 
 
 
1.2 Zhotovitel:   

Obchodní firma: TR ANTOŠ s.r.o. 

Se sídlem: Nad Prechtou 1631, 511 01 Turnov 
Zastoupená: Jiří Antoš, jednatel společnosti 
IČ: 48152587 
DIČ: CZ48152587 
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490 
Bankovní spojení: KB Turnov 
Číslo účtu: 14300581/0100 
Tel.: 481 549 368 
e-mail: tr@antos.cz  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
David Kefurt, tel.: 481 549 377                                                                    
 
 
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiné osoby. 

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 
technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy. 
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2. Předmět díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele toto dílo: „Herní prvky dětského hřiště 
MŠ Provodov-Šonov“.  

2.2 Předmětem díla je dodávka a montáž hracích prvků na zahradě MŠ Provodov-Šonov v rozsahu 
zadání dle: 
- položkového rozpočtu zhotovitele; 
- podmínek zadávacího řízení na zhotovitele shora citovaného díla, v souladu s výzvou a 

zadávací dokumentací; 
- nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení; 
- předpisů upravujících provádění podobných děl a ustanovení této smlouvy 

2.3 Předmět plnění je blíže specifikován ve výkazu výměr, který byl zhotoviteli předán spolu 
se zadávací dokumentací jako podklad pro stanovení ceny díla v zadávacím řízení. 

2.4 Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít způsobem v souladu s čl. 8 této smlouvy a zaplatit 
za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 4 této smlouvy. 

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla určeného 
podklady uvedenými v čl. 2. odst. 2.1, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k plnění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné.   

 
3. Termíny plnění 
3.1 Termíny realizace díla: 

Termín zahájení:                 15. 06. 2021 
Limitní termín dokončení.: 30. 09. 2021 

3.2 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a předání prostor díla.  

3.3 Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, nízké teploty, atd.), kdy předepsané 
technologické postupy neumožňují provádění prací, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle. 
Na tuto skutečnost upozorní zhotovitel písemně objednatele a po odsouhlasení objednatelem se 
o tuto dobu prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

 
4. Cena díla 
4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2. této smlouvy a 

v termínech dle čl. 3. této smlouvy činí: 
 

Cena celkem bez DPH                                                                   246.485,00 Kč 

DPH                                                                                              51.762,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                               298.247,00 Kč 

                                           
(slovy: dvěstědevadesátosmtisícdvěstěčtyřicetsedm Kč) 

 

4.2 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  
s platnými právními předpisy. 

4.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na: 
- dopravu materiálů a osob na pracoviště 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
- opatření k ochraně okolního životního prostředí 
- kontrolní, organizační a koordinační činnost 
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- likvidaci odpadů vzniklých činností zhotovitele při realizaci díla  
- potřebné odběry energií  
- náklady na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla 

4.5 Sjednaná cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, platí po celou dobu zhotovování díla a 
nemůže být změněna, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

4.6 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli před jejich realizací 
k odsouhlasení.  

5. Platební podmínky 

5.1 Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu díla. 

5.2 Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli v jedné splátce po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, a to na základě faktury zhotovitele. Faktura bude pro objednatele vystavena ve dvou 
originálech. 

5.3 Součástí faktury bude soupis provedených prací podle položkového rozpočtu zhotovitele. Po 
odsouhlasení objednatelem, není-li dále uvedeno jinak, vystaví zhotovitel fakturu, jejíž přílohou 
je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen fakturovanou částku 
zaplatit. 

5.4 Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.  V pochybnostech se 
má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím prokazatelném odeslání. 

5.5 Faktury zhotovitele musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé 
faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, 
název) přehledně vyznačena fakturovaná částka. V případě, že faktura nebude obsahovat 
některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit prodávajícímu. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 
běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. 

 
6. Majetkové sankce a smluvní pokuty 

6.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve smluveném termínu dle odst. Termíny 
realizace díla: smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny díla (rozumí se 
cena bez DPH) za každý i započatý den prodlení.  

6.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6.3 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

 
7. Provádění díla 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostor pro provádění díla nejpozději do 5 pracovních 
dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo. 

7.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém prostoru pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
na vlastní náklady odpad a nečistoty vzniklé jeho činností 

7.3 Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě o dílo není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

7.4 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době. 

7.5 Objednatel je povinen provedené dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

7.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
případné vady a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě, 
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kterou mu objednatel poskytl a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět podle výzvy a zadávací dokumentace, podle smluvních 
podmínek, technických norem a dodržovat veškeré technologické postupy doporučené 
výrobcem. 

 
8. Předání díla 

8.1 Dílo bude předáno jako celek, po úplném a řádném dokončení. Zhotovitel odevzdá a objednatel 
převezme řádně provedené dílo formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.  

8.2 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli nejpozději v den limitního termínu dokončení dle čl. 
3 odst. 3.1 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před sjednanými 
termíny předání a převzetí díla . 

8.3 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k předání dokončeného díla veškerou dokumentaci dle 
ČSN EN 1176, která osahuje veškeré certifikáty a prohlášení o vlastnostech nebo o shodě, 
technický list jednotlivých prvků, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní 
řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě. Bez těchto 
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání. 

8.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis, ve kterém mimo jiné uvedou soupis 
případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je 
povinen uvést do zápisu jeho důvody. Pokud jsou použity termíny dokončení díla nebo den 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 
9. Záruka za jakost díla 

9.1 Záruční doba je zhotovitelem stanovena v délce 60 měsíců. Na části a prvky podléhající rychlému 
opotřebení a pravidelné údržbě (např. nátěry) poskytuje zhotovitel záruční dobu v délce 36 
měsíců.  

9.2 Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem. 

9.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou, technickými normami či jinými obecně závaznými právními 
předpisy a pokyny objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce. 

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady na díle vzniklé vandalismem, nedostatečnou údržbou, 
neprováděním předepsaného provozního servisu, nesprávnou manipulací se zařízením a 
přirozeným opotřebením při používání (mechanické části, lana, skluzavky…). 

9.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.6 Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především všemi platnými EN, ČSN, touto smlouvou 
a dále příslušnými právními předpisy a případně jinými normami, které jsou účinné a platné 
v České republice.  

 
10. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 

10.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

10.2 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, kdy nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na 
objednatele. 
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11. Závěrečná ustanovení 

11.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 219 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 

11.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu. 

11.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

11.4 Tato smlouva se sepisuje ve dvou stejnopisech, po jedné pro každou smluvní stranu. 

11.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s 
celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

11.6 Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele 

 
 
Provodov-Šonov dne: 
 

               V Turnově dne:                             
 

 
         za objednatele 

 
                     za zhotovitele 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
       ……………….………..                      ……………….…………….. 

        Ing. Josef Kulek 
          starosta obce 

                              Jiří Antoš            
                      jednatel společnosti 

 


