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Smlouva o dílo 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 
513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tyto smluvní strany: 

 
Objednatel:     Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni  

Se sídlem:  Sedláčkova 44 , 306 12  Plzeň  

IČO:    709790090 

DIČ:                  CZ70979090 –  není plátcem DPH 

Zastoupený: Mgr. Petrem Hubkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Hozman s.r.o. 

 Se sídlem: Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň 

 IČO:   29163439   DIČ:   CZ29163439  

 Bankovní spojení: 3065363359/0800 

 Zastoupený: Václavem Hozmanem 

 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28170 

(dále jen „zhotovitel“ ) 

Článek I. 
Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je zhotovení stavebního díla „Výměna oken v objektu Státního 
oblastního archivu v Plzni – pracoviště Klášter u Nepomuka“ včetně provedení prací 
souvisejících, tj. stavební a montáží práce, likvidace odpadního materiálu, uložení 
přebytečného materiálu, doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi a 
dodávkami nezbytnými k řádnému užívání stavby. Součástí předmětu plnění je dodávka 
vnějších a vnitřních parapetů, žaluzií v bílé barvě a sítí proti hmyzu, provedení zednického 
začištění a výmalby kolem okenních otvorů.  

2. Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci předmětu plnění v rozsahu 
stanoveným zadávací dokumentací a požadavků zadavatele v souladu se svojí nabídkou na tuto 
veřejnou zakázku ze dne 22.10.2013, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako 
Příloha č.1. 

Článek II. 
Termín a místo plnění 

1. Zahájení díla: ode dne podpisu smlouvy 
2. Dokončení díla: 10.12.2013 
3. Dokončením díla se rozumí kompletní řádné provedené dílo v sjednaném rozsahu, bez vad a  
 nedodělků, které je předáno objednateli v rámci předávacího řízení. 
4. Termín a harmonogram prací je stanoven formou denních prací rozložených po dobu konání  
 plnění díla předmětu.  
5. Předmět smlouvy bude splněn ukončením všech prací a smluvní strany se zavazují k 

písemnému předání a převzetí díla. Případné nedodělky nebránící užívání díla budou 
odstraněny v termínech dohodnutých při předání a převzetí díla. Předávací protokol podepíší 
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osoby odpovědné za předání na straně zhotovitele a převzetí na straně objednatele (Mgr. 
Mírka, Ing. Kasíková) 

6. Místem plnění je pracoviště Klášter u Nepomuka, Klášter 101, 335 01 Nepomuk. 
 

Článek III. 
Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s článkem I., 

obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. Zhotovitel garantuje, 
že při realizaci díla bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených v České 
republice. 

3.    Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zadávací dokumentace, dle uzavřené smlouvy o dílo a 
v souladu se souvisejícími právními předpisy a normami. Veškeré odchylky od předmětu díla 
mohou být prováděny pouze tehdy, budou-li odsouhlaseny objednatelem. 

4.  Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 
Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců. Při provádění díla 
má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla kdykoli v průběhu provádění díla.  
6.  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržování předpisů k zajištění péče 

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany. 
7.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaná díla. Nebezpečí škody na díle přechází na 

objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného 
předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a 
nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až 
okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.     

   

Článek IV. 
Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši: 

  Cena celkem bez DPH    130.850,- Kč 
  Sazba DPH  21%              27.479,- Kč 
  Cena celkem vč. DPH   158.329,- Kč 
2. Sjednaná cena představuje celkovou nejvýše přípustnou cenu za celý předmět plnění a je v ní 

zahrnuta cena všech nákladů spojených s plněním předmětu. 
3. Sjednaná cena je rozepsána v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání a 
převzetí. 

2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavce 2 zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
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Článek VI. 
Splnění a předání díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 
článku I. a v termínu podle článku II. v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla 
je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, 
které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů, nebo fotokopií.  

2. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I. bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále 
jen „protokol“), který musí obsahovat tyto náležitosti: 
� údaje o zhotoviteli a objednateli, 
� popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
� termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
� prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
� podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele 
 a který slouží jako podklad pro vystavení  faktury.   

3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i tyto náležitosti: 
� soupis zjištěných vad a nedodělků, 
� dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 

4. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel 
odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá 
dílo převzít. 

5.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30-ti dnů ode dne předání a převzetí 
díla.   

 

 Článek VII. 
Záruční a servisní podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a 
převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až 
ode dne jejich úplného odstranění. 

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém 
při reklamačním řízení. Jestliže se však ukáže, že jde o vady věci (materiálu, výrobků) 
neodstranitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může 
objednatel požadovat dodání náhradní věci nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku dne provedení reklamační opravy, pokud 
byla objednatelem potvrzena. 

5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno 
jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. 

6. V případě závady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady nejpozději do 
24 hodin od písemného nahlášení poruchy (i elektronickou poštou). Odstranění vady provede 
zhotovitel v nejkratším, technicky možném termínu, nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne 
nahlášení.  

7. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel zápis, ve kterém potvrdí odstranění vady 
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nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 
8. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo 

na smluvní pokutu. 

 

Článek VIII. 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.  
Platba za předmět plnění bude realizována jednorázově po ukončení předmětu plnění a 
převzetí díla objednatelem formou podpisu předávacího protokolu. Doba splatnosti faktury 
bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.  
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 
SB., o účetnictví, v platném znění a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude 
mít náležitosti obchodní listiny dle § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
v platném znění.  
Daňový doklad se považuje za proplacený okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele.  
Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí daňový doklad 
zhotovitele do 7 kalendářních dnů od jeho doručení proto, že obsahuje nesprávné údaje nebo 
byl vystaven v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň 
s vrácením daňového dokladu.  
Nebude li daňový doklad označen tak, jak je výše uvedeno, je objednatel oprávněn jej vrátit 
zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení s jeho splatností. U nového nebo opraveného 
daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.  
 

 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků podle článku VI.  
bodu 3. nebo bodu 5.,  je povinen  uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění závady v záruční době podle článku 
VII. bodu 6. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty uvedené v bodě 1. až 3. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu 
na její výši. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavené faktury je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli za každý den úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny, která je uvedena na 
dlužné faktuře. 

 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený 
dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně 
spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
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Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého 
díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
termínu dokončení díla podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. Článku X. bodu 2. této 
smlouvy. 

4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení 
od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této 
smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

Článek XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. 

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými postupně číslovanými 
dodatky, opatřenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a 

srozumitelnou vůli prostou omylu.  Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

5. Zhotovitel souhlasí případným uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných 
dodatků na webových stránkách objednatele profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 
1/2013, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou 
smluvních stran. 

 

Příloha smlouvy:  Příloha č. 1 Rozepsaná cenová nabídka ze dne 22.10.2013. 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                Za zhotovitele: 

V Plzni dne:  V Plzni dne: 

 
       ___________________________       ___________________________ 
       Mgr. Petr Hubka Václav HOZMAN 

         ředitel        majitel firmy 
       Státního oblastního archivu v Plzni 
 
 


