
 

Smlouva o dílo 
 
 

1. Smluvní strany 
 

zhotovitel:  Pavel Jasanský 
   Komenského nám. 112,  

533 74 Horní Jelení 
   IČO: 61232025  

č.ú.: 2103527023 
tel.: 774722667 

zastoupený:  pan Pavel Jasanský 
   
 

 
objednatel:  Obec Džbánov 
  Džbánov 15 
  566 01 Vysoké Mýto 
  IČO: 00580961 

tel. 468 003 520 
 
zastoupený:  Ing. Ladislav Lisa 
  starosta obce 
 

 
 
1. Předmět smlouvy 
 
Zhotovitel se na základě zadání zavazuje provést pro objednatele následující dílo - úpravu 
veřejného prostranství na pozemcích  p. č. 77/1, 77/2, 1230 a 1141 (parčík Kovářovo). 
 
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce kvalitně, včas a ve stanoveném termínu 
odevzdat dílo objednateli, který se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit  
cenu za jeho provedení. 
 
2. Místo a čas plnění 

 
Místem plnění je obce Džbánov. 

          
          Termín zahájení:   červenec 2020 
          Termín dokončení: listopad 2020 
           Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla, ověřené jeho prohlídkou za účasti 
           zástupců obou smluvních stran. 
 

3. Cena díla, platební podmínky 
 

Cena za provedení prací bude činit  160 000,-- Kč včetně DPH. 
 
Objednatel uhradí zálohu na provedení prací: 
 1.  v měsíci srpnu  ve výši 40 000,-- Kč                            
 2. v měsíci září      ve výši 40 000,-- Kč  
 3. v měsíci říjnu     ve výši 40 000,-- Kč                 

          Doplatek bude uhrazen po dokončení a předání díla a vystavení závěrečného vyúčtování.                          



 
Cena díla bude fakturována se splatností 14 dnů, platba bude provedena převodem          
na bankovní účet zhotovitele č.ú.: 2103527023/0800. 
V případě prodlení se splatností faktury bude účtováno smluvní penále 0,02% z celkové 
ceny za každý den prodlení. 
  

 
4. Ostatní ujednání 

 
 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla po dobu záruční doby, která je 24 měsíců a začíná 
běžet dnem odevzdání a převzetí díla. Tato záruka platí i v případě, že ke zhotovení díla 
použil zhotovitel třetí osobu. 

2. Případné reklamace v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně, a to        
do 7 dnů ode dne zjištění závady. V reklamaci budou vady popsány s uvedením, jak se 
projevují. V reklamačním dopise objednatel uvede, zda požaduje odstranění vady nebo 
slevu z ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace objednateli oznámit, 
zda vadu uznává, jaký způsob řešení a lhůtu k jejímu odstranění navrhuje. 

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení 
reklamace od objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu. Účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady zhotovitel 
objednateli uhradí na základě faktury doložené účetním dokladem firmy, která 
předmětnou vadu odstranila. 

5. U zařízení nebo jejich komponentů, na které poskytl výrobce záruku, platí tato záruka.      
Ze záruky jsou vyloučena zařízení, jejichž účelem zabudování do díla je jejich destrukce         
a dodávky, které výrobce opatřil dobou životnosti. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady a následné škody vzniklé v době užívání objednatelem, 
jestliže byly způsobeny neodbornou obsluhou, zanedbanou údržbou nebo věcmi, které 
objednatel zhotoviteli předal a jejichž nevhodnost pro zabudování do díla nemohl 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče zajistit nebo na ně objednatele 
upozornil a ten jejich použití a zabudování do díla dále požadoval. 

7. Převezme-li objednatel dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému 
užívání díla, má právo na jejich odstranění (dodatečné a bezplatné) nebo                     
na dohodnutou slevu z ceny za provedené práce. Volba záleží na objednateli. Je-li 
zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn dát ji odstranit sám    
na náklady zhotovitele. 

 

 
 

5. Podpisy smluvních stran 
 

Obě strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, kde každá strana obdrží po jednom. 
 

 
     Ve Džbánově  dne  7. 7. 2020 
 

 
                                                                                          

           ………………………………………..   ……………………………………….. 
za zhotovitele      za objednatele 


