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SMLOUVA  O  DÍLO 
 
I. Smluvní strany 
 
 

Objednatel:       Obec Džbánov 

                          Džbánov 15 

                 IČO:    00580961 

  Číslo účtu: 1219729319/0800 

   

  zastoupená: panem Ing. Ladislavem Lisou, starostou obce. 

 

   

  Osoby oprávněné jednat ve věcech:  

   - smlouvy: p. Ing. Ladislav Lisa, starosta obce 

   - technických, realizačních a předání provedených prací: 

    p. Ing. Ladislav Lisa, starosta obce 

 

a 

 

 

Zhotovitel:          Vladislav Paďour 

                            Sv. Čecha 88  

                            566 01 Vysoké Mýto 

                            IČO:  86681362 

                            DIČ: CZ8503154033 

                    Číslo účtu:  229507934/0300 

 

 

 

II. Předmět díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést pro objednatele akci pod 

názvem:                 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Džbánov„ 

 

         Práce budou spočívat v provedení elektroinstalace dle cenové nabídky zpracované 

zhotovitelem. 

 

 

III. Cena díla 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí  87 145,92 Kč. 
 .  Cena vychází z položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této SOD. 
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2. Po předání a převzetí bezvadného díla bude vystaven daňový doklad, který bude 

mít náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty. Dále bude obsahovat 

přesné označení objednatele a zhotovitele, datum vystavení, datum splatnosti a 

částku faktury. 

3. Splatnost faktur se sjednává v délce 10 dní ode dne doručení daňového dokladu na 

adresu objednatele. 

 

 

IV. Termíny plnění předmětu smlouvy 
 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli nejméně 3 dny před níže 

uvedeným termínem zahájení prací. 

2. Doba plnění:  

  --  zahájení prací  ................................................... během září 2020 

  --  dokončení prací  .......................................................... 30.09.2020 

3. Jestliže bude dílo dokončeno před dohodnutým termínem dokončení prací a 

nabídnuto takto k převzetí, není objednatel oprávněn takto nabídnuté dílo 

odmítnout převzít. Zhotovitel je však povinen v tomto případě objednatele na 

možnost předčasného převzetí upozornit minimálně 3 dny před uvažovaným 

termínem dokončení díla. 

 
 

V. Spolupůsobení objednatele 
 

1. Objednatel je povinen předat písemně zhotoviteli prostor potřebný k provedení 

stavby (staveniště). Objednatel prohlašuje, že předá prostor staveniště prostý práv 

třetích osob s vyznačením veškerých vedení a zařízení, která by mohla bránit 

řádnému provádění stavebních prací. 

2. Objednatel prohlašuje, že v místě stavby se nachází připojovací místo elektrické 

energie. Toto je oprávněn čerpat zhotovitel po celou dobu stavby. 
3. Veškeré další objekty výrobní i další náklady spojené s mimostaveništní 

dopravou, jsou zahrnuty ve smluvní ceně a zhotovitel nemá právo na jejich 

zaplacení vedle smluvní ceny. 

 

 

VI. Ostatní smluvní ujednání 
 

1. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádět kontrolu prováděných prací. 
2. Práce v rozsahu díla budou prováděny podle smluvených podmínek, technických 

norem a v souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude postupovat v souladu s platnými 

předpisy BOZP a PO. Zároveň se zavazuje, že přebírá odpovědnost za dodržování 

předpisů BOZP a PO při činnostech svých pracovníků v místě provádění prací.  
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IV. Odpovědnost zhotovitele za vady 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na montážní práce a použitý 

materiál. 
2. Záruční lhůta začíná předáním a převzetím bezvadného díla. 

3. Zjištěné vady musí objednatel reklamovat písemně nebo emailem. V reklamaci 

musí objednatel vady popsat a uvést jak se vady projevují. 

4. V případě reklamace je zhotovitel povinen tuto reklamaci vyřešit do 10 dnů. Jinak 

odpovídá za veškeré škody vzniklé v příčině souvislosti s tímto porušením 

smlouvy.  

5. Reklamace je zapotřebí doručit zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty. 

 

 

VII. Smluvní pokuty 
 

1. Za nesplnění termínu dokončení díla vinou na straně zhotovitele, vznikne 

objednateli právo na smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každý den prodlení. 

2. V případě, že bude objednatel v prodlení s placením faktury v termínech podle 

této smlouvy, vznikne zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 1% z ceny 

neuhrazené fakturované částky za každý započatý den prodlení. 

3. Celkové vyrovnání za případné smluvní pokuty bude řešeno odpočtem z konečné 

faktury.   

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, k němuž se 

smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

   

 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů po odevzdání a převzetí díla zcela 

vyklidit staveniště. 

2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a smlouvu uzavřely 

na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje 

vlastnoruční podpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. 

 

 
Ve Džbánově 01.09.2020                                                          Ve Džbánově 01.09.2020 

 

 

 

 Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

 ……………………….. ………………………..

 p. Vladislav Paďour p. Ladislav Lisa 

                                                                                                – starosta obce
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