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S M L O U V A     O    D Í L O 

 

Ev. č. objednatele:  ORM -   Ev. č. zhotovitele: 

 

podle Občanského zákoníku v platném znění 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
OBJEDNATEL:   Obec Džbánov 

se sídlem:   Džbánov 15, 566 01 Vysoké Mýto 

Smluvní zástupce:  Ing. Ladislav Lisa, starosta obce   

Telefon:   468 003 520, 724 189 551 

E-mail:    urad@dzbanov.cz 

IČ:    00580961 

DIČ:     CZ00580961 

Plátce DPH:   ne 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna 

Číslo účtu:   1219729319/0800 

 

 
ZHOTOVITEL:   OPTIMA, spol. s r.o. 

se sídlem:   Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto 

Statutární orgán:  Ing. Bohuslav Shejbal 

Za smluvní agendu odpovědný: Ing. Bohuslav Shejbal 

Telefon:   465 422 803, 603 486 809   

Fax:    --- 

E-mail:    shejbal@optima-vm.cz 

http:    www.optima-vm.cz 

IČ:    15030709 

DIČ:    CZ15030709 

Plátce DPH:   ANO 

Bankovní spojení:  KB, a.s. Vysoké Mýto, č.ú. 43-6659920267/0100 

Obchodní rejstřík:  u Krajského soudu v Hradci Králové 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Název akce: „Oprava místní komunikace – směr Knířov – II. a III. etapa“. 

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v aktuálním 

znění, v rozsahu pro stavební povolení s náležitostmi pro výběr zhotovitele (výkaz výměr a rozpočet)   

a technickými detaily pro realizaci stavby. Výkazy výměr a rozpočet ve smyslu vyhlášky                       

č. 230/2012 Sb. v aktuálním znění. 

Předmětem je rekonstrukce místní jednopruhové komunikace délky cca 930. m s obnovou 

povrchového odvodnění, doplnění krajnic, zřízení 2 - 3 výhyben, úpravou křižovatky, rekonstrukce 

propustků.                                                        

PD bude řešit požárně bezpečnostní řešení a umístění stavby s ohledem na stávající sousední stavby. 

Komunikace je v pozemkově stísněných poměrech.                                                     
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Součástí zpracování dokumentace budou tři koordinační schůzky v místě zadavatele, úvodní              

s pochůzkou na místě stavby. Koordinačních schůzek se za dodavatele zúčastní osoba uvedená ve 

smlouvě, nebo statutární zástupce dodavatele.  

PD pro 2. a 3. etapu bude vyhotoveno jednou projektovou dokumentací, 2. a 3. etapa budou 

samostatné stavební objekty včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr pro nacenění uchazeči          

o realizaci zakázky. 

Součástí dodávky dokumentace bude inženýring.  

Projektová dokumentace bude v souladu se stanovisky orgánů státní správy a vlastníků technické 

infrastruktury (vyjádření vlastníků sítí a ostatních složek nutných ke stavebnímu povolení). Projektová 

dokumentace bude řešit požárně bezpečnostní řešení. 

Dokumentace bude předána v 6 - ti paré s výkazem výměr (neoceněným rozpočtem). 

Oceněné rozpočty budou předány samostatně ve dvou paré. 

Dokumentace bude předána i digitálně ve formátech dwg a pdf, texty doc, tabulky .xls včetně 

neoceněného výkazu a souhrnné rekapitulace.         

Členění částí zakázky: 

1. Studie 

2. Dokumentace pro společné povolení 

3. Zajištění stavebního povolení 

 

Zadavatel sděluje, že veřejná zakázka bude spolufinancována z dotačních prostředků. V případě 

doplňujících dotazů k projektové dokumentaci (PD)a výkazu výměr při výběrovém řízení na zhotovitele 

stavby poskytne dodavatel upřesnění a specifikace do 3 dnů po výzvě objednavatele minimálně       

po dobu záruky na projektovou dokumentaci v délce 72 měsíců. 
Přiložit výpis z živnostenského rejstříku, případně obchodního rejstříku – ověřený výpis. 

 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 
 

1. část do 4 měsíců od podpisu smlouvy 

2. část do 8 měsíců od podpisu smlouvy 

3. část do 10 měsíců od podpisu smlouvy 

 

Zhotovitel není v prodlení v případech vzniklých ne na jeho straně a nemůže-li je ani zvýšeným úsilím 

ovlivnit. 

Zhotovitel je oprávněn sjednané plnění doručit objednateli osobně do sídla objednatele. 

 

 

IV. CENA 

 
1. Cena prací se sjednává dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,          

o cenách v platném znění takto: 
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2. 

Oprava místní komunikace – směr Knířov – 2. etapa 

Nabídková cena 

1. část 

Cena bez DPH 11.000,- Kč DPH 21% 2.310,-Kč Cena vč. DPH 13.310,-Kč 

2. část 

Cena bez DPH 55.000,- Kč DPH 21% 11.550,-Kč Cena vč. DPH 66.550,-Kč 

3. část 

Cena bez DPH 26.400,- Kč DPH 21% 5.544,-Kč Cena vč. DPH 31.944,-Kč 
      

Cena celkem 

bez DPH 

92.400,- Kč DPH 21% 19.404,-Kč Cena celkem 

vč. DPH 

111.804,-Kč 

 

 

 

Oprava místní komunikace – směr Knířov – 3. etapa 

Nabídková cena 

1. část 

Cena bez DPH 9.000,- Kč DPH 21% 1.890,- Kč Cena vč. DPH 10.890,- Kč 

2. část 

Cena bez DPH 45.000,- Kč DPH 21% 9.450,- Kč Cena vč. DPH 54.450,- Kč 

3. část 

Cena bez DPH 21.600,- Kč DPH 21% 4.536,- Kč Cena vč. DPH 26.136,- Kč 
      

Cena celkem 

bez DPH 

75.600,- Kč DPH 21% 15.876,- Kč Cena celkem 

vč. DPH 

91.476,- Kč 

 

Autorský dozor na akci: 
Oprava místní komunikace – směr Knířov – 2. 

etapa 

Cena za hodinu bez DPH 550,- Kč 

Cena za km bez DPH 7,- Kč 

Maximální cena bez DPH 10.000,- Kč 

 

Autorský dozor na akci: 
Oprava místní komunikace – směr Knířov – 3. 

etapa 

Cena za hodinu bez DPH 550,- Kč 

Cena za km bez DPH 7,- Kč 

Maximální cena bez DPH 10.000,- Kč 
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3.  K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
4. Poplatky jsou v nabídkové ceně uvažovány 20.000,- Kč za vydání stavebního povolení, ostatní  

poplatky budou v režii objednatele. 
5. Cena prací bude fakturována ke dni předání jednotlivých částí díla.  
6. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude 

obsahovat náležitosti stanovené v zák. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů. Nedílnou součástí faktury bude doklad o předání díla, datum uvedené 
v tomto dokladu musí odpovídat datu zdanitelného plnění, které je uvedeno na faktuře. 
Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti stanovené ve výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví 
opravenou fakturu s novým termínem splatnosti. Faktura bude uhrazena bezhotovostní platbou. 

7. Cena více tisků není obsažena ve sjednané ceně. 

 

 

V. PODKLADY 

     1.   Výzva k podání nabídky 

2. Geodetické zaměření stavby 

3. Geotechnický průzkum  

4. Místní šetření. 

 

 

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 

1. Objednatel se zavazuje, že se bude svým zmocněným zaměstnancem zúčastňovat výrobních 

výborů svolaných zhotovitelem v souvislosti s prováděním prací dle čl. II. Výrobní výbory se budou 

konat v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje, že bude zhotoviteli v souladu s jeho požadavky poskytovat potřebnou 

součinnost pro provádění díla. 

 

VII. ZÁRUKY 

 
1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje 

požadavky této smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek, vztahujících se 
k předmětu díla. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných 
podkladech nebo pokynech objednatele nebo v případě, že požadované podklady nebyly předány. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za závady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. 
právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).  

2. Záruční doba díla se sjednává v délce 72 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Převzal-li 
objednatel vadné dílo nebo byla-li vada díla zjištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo 
na dodatečné bezplatné odstranění vad. Objednatel při zjištění vady oznámí tuto vadu písemně 
zhotoviteli, a to ve lhůtě do 1 měsíce od jejího zjištění.  Nedojde-li k jiné dohodě o termínu 
odstranění vady, platí lhůta 30 dnů od doručení písemné reklamace vady.  
 

                      VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním prací dle čl. II. této smlouvy oproti termínům uvedeným 

v čl. III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,5 % z ceny díla, za 
každý den prodlení z ceny těch prací, u kterých je v prodlení, maximálně však do výše 50 % ceny 
díla dle této smlouvy. Toto ustanovení se použije v případě, že prodlení nebylo způsobeno z 
důvodů na straně objednatele. Toto ustanovení se však nepoužije v případě, kdy objednatel 
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převzal dílo bez zjevných vad a nedodělků a dodatečně v průběhu záruční doby zjistil vadu, která 
byla na předmětu díla v době jeho předání, v tomto případě se použijí ustanovení o záruční době.  

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 50 % ceny 
díla dle této smlouvy. 

3. Lhůta splatnosti vyúčtované smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne doručení faktury druhé smluvní 
straně. 

 

IX. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  

 
1. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením peněžitého závazku (nebo jeho části), vyplývajícího 

z této smlouvy, není zhotovitel povinen do zaplacení dlužné částky sjednané další dílčí, ev. 
konečné plnění objednateli předat. V takovém případě není zhotovitel v prodlení po stejnou dobu, 
po kterou byl objednatel v prodlení se zaplacením. Pokud však zhotovitel přesto práce dokončí, je 
oprávněn je vyfakturovat. Práce budou uloženy u zhotovitele (na vyžádání bude objednateli 
umožněno provedení kontroly) a předány budou ihned po zaplacení všech dlužných částek. 

2. V případě prodlení objednatele s plněním součinnosti dle čl. VI. má zhotovitel právo automaticky  
o dobu tohoto prodlení prodloužit termín plnění díla, sjednaný v čl. III, nebudou-li podmínky 
dalšího postupu prací upraveny dodatkem k této smlouvě.  

3. Objednatel souhlasí s tím, že práce, jež jsou předmětem plnění této smlouvy, mu mohou být 
dodány a tedy i vyfakturovány - i před sjednanou dobou plnění.  

4. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel 
práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke 
dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. IV. za provedené práce 
uvedené v čl. II.  

5. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce poště k přepravě, případně osobním 
odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí. Datum zdanitelného plnění musí 
odpovídat datu zdanitelného plnění, který je uveden na faktuře. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
2. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této 

smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že 
jakýkoliv takovýto článek, odstavec, pododstavec, ustanovení by měl z jakéhokoliv důvodu pozbýt 
platnosti (zejména z důvodů rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), 
provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení 
záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

3. Tuto smlouvu lze měnit toliko písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být 
jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají 
témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

4. Tento smluvní návrh zasílá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních se žádostí o odsouhlasení  
čl. I., resp. doplnění nebo opravení doplněných údajů a vrácení 2 právoplatně potvrzených 
stejnopisů smlouvy. 

5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu doručen druhé 
smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 
písemný a právoplatně potvrzený smluvní stranou, která ho projevila. 

6. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny  
v příslušných údajích, uvedených v čl. I. této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost 
nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

7. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku dle § 3 
zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Džbánov na veřejném zasedání dne           

15.4. 2021, usnesením č. 17/4. 
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O B J E D N A T E L :    Z H O T O V I T E L : 

 

Ve Džbánově   dne 15.4.2021    Ve vysoké Mýtě  dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ladislav Lisa, starosta obce      Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 

 

 

 

  

 


