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Smlouva o dílo 

1.1. Objednatel: 

č. smlouvy zhotovitele:2016/1014/0655 

1. Smluvní strany 

Obchodní název: 
Sídlo : 

Město Opočno 
Kupkovo náměstí 247 
517 73 Opočno 
00275191 
CZ00275191 
info@mu.opocno.cz  
ČS a s., pobočka Opočno 

IC: 
DIČ: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Zastoupen: 
Pověřené osoby k podpisu smlouvy: 

Šárka Škrabalová, starostka 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických a realizačních: 

Luboš Hradecký, ředitel TSMO, 724 986 532 

č.ú: 19-1242059309/0800 

ve věcech smluvních: 
Ing. Markéta Fingrálová, vedoucí OMRM, 602 658 779 
Eva Rohlenová, referent OMRM, 724 817 841 

1.2. Zhotovitel: 

Obchodní firma: 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Tel.: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
K Vápence 2677, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice 

252 53 361 

CZ 25253361 

466 791 111 
info@cht-pce.cz 

ČSOB č.ú.: 8010-308211883/0300 

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 

Zastoupen: Petrem Janečkem Dis - prokuristou, ředitelem divize silničních staveb 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: 
Petrem Janečkem, DiS. - prokurista, ředitel divize silničních staveb tel. 

Ve věcech technických a předání díla oprávněni jednat: 

Ing.Aleš Kroupa - obchodní náměstek divize silničních staveb, tel. 606 658 861 

Ve věcech realizace a předání díla oprávněn jednat: 
Erik Kompas - vedoucí pokládky asfaltových směsí, tel. 702 197 699 

Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
(dále jen Občanský zákoník) tuto 

smlouvu o dílo 

Akce: Oprava povrchu vozovky ul. Severní, Opočno 
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2. Předmět plnění, význam a účel smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě včetně jejích příloh zhotovit plně 
funkční dílo tj. provést pokládku asfaltových vrstev na místní komunikaci v ulici Severní, v Opočně 
dle požadavků objednatele, který si na své náklady zajistí přípravu podkladních vrstev. 

2.2. Specifikace předmětu smlouvy: 
- kompletní provedení krytové vrstvy z asfaltových směsí včetně provedení podkladní vrstvy 

v místech prováděných překopu v rozsahu Přílohy č.1 - položkový rozpočet.Objednatel zajistí 
stavební připravenost pro pokládku asfaltových vrstev (odfrézování stávajícího krytu, výškovou 
úpravu uličních vpustí, poklopů a šoupátek, včetně opravy stávajících poškozených či výškově 
nevyhovujících betonových obrubníků a přídlažby si zajistí na své náklady objednatel). 

- zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla je obsaženo mimo jiné i pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a 
poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo 
implikovanými ve smlouvě. 

- objednatel je povinen konzultovat provádění výškových úprav a přípravu podkladních vrstev 
s odp. zástupcem zhotovitele, který je oprávněn jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této 
smlouvy, včas tzn. min. 7 dní před zahájením prací zhotovitele. 

- pří předání staveniště bude provedena za účasti zástupce zhotovitele kontrola rovinatosti 
připravené podkladní vrstvy. V případě zjištění závažných nedostatků bude učiněna dohoda o 
jejích nápravě. V případě, že nebude dosaženo dohody, bude staveniště považováno za 
nepřipravené a zhotovitel není povinen nastoupit a zahájit stavební práce. 

- nedílnou součástí provedení díla je veškerá potřebná a vstřícná součinnost zhotovitele s dalšími 
profesemi stavby, ostatních dodavatelů objednatele, dle požadavků pracovníka objednatele 
oprávněného jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy. 

- zhotovitel je povinen zajistit prostřednictvím svého zástupce uvedeného v této smlouvě koordinaci 
svých prací dle požadavků zástupce objednatele nebo technického dozoru stavby. 

2.3. Součástí provedení díla je i předání originálu SDZ (stavební deník zhotovitele) objednateli, všech 
prohlášení o vlastnostech ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v 
platném znění a dle souvisejících předpisů a dále dodacích listů, záručních listů, technických listů, 
atestů, provozních řádů, návodů k údržbě v českém jazyce, protokolů o měření a dokladů o 
provedených zkouškách. 

2.4. Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele nebo 
z dodatečných změn) musí být před vlastní realizací odsouhlaseny pracovníkem zhotovitele 
oprávněným jednat ve věcech plnění a převzetí díla dle této smlouvy a to včetně finančního vyčíslení 
, které musí být odsouhlasené oběma stranami. Následně budou tyto změny potvrzeny dodatkem. 

2.5. Smluvní strany se dohodly, že pro jednoznačné stanovení rozsahu předmětu díla, se určuje 
nadřazenost dokumentů takto: 

1. SOD 
2. Příloha č.1 - položkový rozpočet 

2.6. Součástí předmětu díla nejsou tyto činnosti, které zajišťuje na své náklady objednatel a musejí být 
provedeny nebo zajištěny do termínu předání staveniště zhotoviteli.: 

- zajištění dopravně inženýrských opatření (uzavírky a dopravní omezení) a instalace dočasného 
dopravního značení 
- zajištění umožnění vstupů a vjezdů pro pracovníky a mechanizaci zhotovitele na místo stavby 
z veřejně dostupných komunikací. 

3. Místo a termín plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 2 této smlouvy v těchto termínech: 
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Předání staveniště - pracoviště : 21.11.2016 

zahájení provádění díla: 
doba provádění díla : 
dokončení provádění díla 

nejpozději do 7 dní od předání staveniště 
3 pracovní dny 
nejpozději do 15.12.2016 

3.2. Dílo se považuje za provedené , je -li toto dílo dokončeno a předáno objednateli. 

3.3. Místem plnění je ulice Severní v Opočně. 

4. Cena plnění 

4.1. Celková cena díla v rozsahu dle článku 2. této Smlouvy se stanovuje dohodou na: 

Cena díla celkem: 766 212,-Kč bez DPH 

(slovy: sedmsetšedesátšesttisícdvěstědvanást korun českých) 

4.2. Tato cena je stanovena dohodou obou smluvních stran a platí ode dne podpisu smlouvy. Cena díla 
je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou 
na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou daňového zákona se promítne do konečného 
vyčíslení ceny díla. V souladu s ustanovením § 92a) zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění bude 
objednatel povinen přiznat daň z poskytnutého plnění ke dni jeho uskutečnění v režimu přenesení 
daňové povinnosti u stavebních a montážních prací zatříděných dle Klasifikace produkce CZ-CPA 
zatříděných pod kódy č. 41-43. 
Zhotovitel i objednatel prohlašují, že po celou dobu trvání smluvních závazků jsou plátci DPH. 

4.3 Výsledná cena díla bude tvořena součinem skutečně provedeného množství prací v m2 a jednotkové 
ceny dle nabídky zhotovitele, která je přílohou č.1 této smlouvy o dílo 

5.1. Cena celého rozsahu díla bude uhrazena na základě jedné konečné faktury - daňového dokladu 
(dále jen „účetních dokladů"). Zhotovitel vystaví tento doklad na základě vzájemně odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu za celou stavbu. K odsouhlasení plnění uvedeného ve zjišťovacím protokolu 
jsou oprávněni zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech provedení díla. Zjišťovací protokol 
musí obsahovat označení objednatele a zhotovitele, číslo a název zakázky a jména osob pořizujících 
tento protokol. Zhotovitel bude fakturovat jen skutečně provedené a odsouhlasené práce, resp. 
množství. 

5.2. Do 7 dnů po převzetí dokončeného díla vymezeného v SOD (dle článku 2 této smlouvy) vystaví 
zhotovitel konečnou fakturu - daňový doklad, který bude mít veškeré náležitosti stanovené platnými 
daňovými předpisy. 

5.3. Účetní doklady budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle předpisů platných v době jejich 
vystavení. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů ode dne doručení objednateli. 

5.4. Účetní doklady musí obsahovat náležitosti stanovené v ZDPH a dále tyto náležitosti: 
- číslo SOD, 
- číslo a název zakázky dle SOD, 
- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním (příp. živnostenském) rejstříku včetně spisové značky, 
- předmět dodávky a den jejího splnění, 
- splatnost v souladu s SOD, 
- oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol; 

5.5. Neobsahuje-li účetní doklad některý z údajů dle bodu 5.4. nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn účetní doklad vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen 
na účetní doklad nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Lhůta splatnosti běží v tomto 
případě ode dne doručení opraveného účetního dokladu na fakturační adresu objednatele. 

5. Platební podmínky, sankce 
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5.6. Nedodrží-li zhotovitel termíny pro provedení díla dle článku 3 této smlouvy, zaplatí objednateli 
smluvní pokutu takto (tímto není dotčené právo objednatele na náhradu škody): 

- 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení v případě prodlení s konečným termínem. 

5.9. Objednatel a zhotovitel sjednávají, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury zhotoviteli 
může zhotovitel uplatnit za dobu prodlení s platbou úrok z prodlení 0,05% dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

6. Způsob provádění díla 

6.1. V průběhu prací musí být na staveništi přítomen pracovník zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
plnění a předání díla, který má pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla. 

6.2. Zhotovitel vyzve prokazatelnou formou objednatele k převzetí díla min. 3 pracovní dny předem. O 
předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

6.3. Zhotovitel umožní pracovníkům dozoru objednatele, investora akce a projektanta akce provádět ve 
dnech prací na pracovišti dozor. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje plnit ustanovení zákona č.367/2011 Sb., kterým se mění zákon č.435/2004 
Sb. o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a další s tím související právní předpisy. V 
případě jejich neplnění nese dodavatel plnou zodpovědnost a případný postih. 

7. Spolupůsobení objednatele 

7.1. Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy objednatel zajistí stavební připravenost 
pro zahájení prací v termínu předání staveniště zhotoviteli viz bod 3.1. 

7.2. Po dobu nesplnění povinnosti zajištění stavební připravenosti dle bodu 7.1 této smlouvy 
objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Pokud bude nutné konečný termín 
změnit, bude se jednat vždy maximálně o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele. 

8. Jakost díla, záruky, vady díla 

8.1. Zhotovitel provede funkční dílo kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle 
platných českých právních a technických norem, dle platných TP,TKP a ZTKP. 

8.2. Záruční lhůta poskytovaná objednateli zhotovitelem na kompletní dílo v rozsahu dle této smlouvy 
končí uplynutím 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

8.3. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal. 

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných 
zásahů ze strany objednatele resp. budoucího uživatele. Záruka zhotovitele za jakost zaniká před 
uplynutím záruční lhůty v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo třetí osobou 
užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem. Zhotovitel dále neručí za škody 
vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání 
zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o 
provozu a údržbě komunikací. 
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9. Odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní 
účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší 
moci. 

9.2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy bez udání důvodu nebo dle bodu 9.1. této smlouvy 
náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě provádění díla a dále náklady, 
které v souvislosti s prováděním díla již vynaložil anebo které bude muset zhotovitel ještě vynaložit. 
V případě nákladů „které bude muset zhotovitel ještě vynaložit" se rozumí náklady na materiál popř. 
výrobky určené ke zhotovení díla tzv. „na cestě" nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení díla, 
které jsou již objednané a jejichž výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá 
zhotovitel objednateli. Seznam tohoto materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání 
objednateli je zhotovitel povinen předložit objednateli do 30 dní od data odstoupení, jinak nárok na 
úhradu těchto nákladů zhotoviteli zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost 
těchto nákladů smluvní strany dohodly na 15 dnů od doručení platebního dokladu. 

9.3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

- neplnění sjednaných termínů vyplývajících z této smlouvy i po výzvě objednatele 
- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes písemné upozornění nekvalitně či vadně nebo nerespektuje 
požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně 
objednatele a bude doloženo zápisem do SD. 

9.4. Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli vždy písemně formou doporučeného dopisu. 
Objednatel je oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v těchto případech: 
- v případech nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli s ohledem na podmínku uvedenou 
v čl. 3.1 nebo v případech stanovených zákonem 

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany: 

-jednostranně započíst pohledávky smluvních stran vzniklé z této smlouvy, 

- zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této smlouvy, 

- postoupit třetí osobě pohledávku vůči druhé smluvní straně vzniklou z této smlouvy. 

10.2. Vztahy v této smlouvě neřešené se odkazují na ustanovení v Občanském zákoníku v platném znění. 
Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné obchodní vztahy budou vedeny v duchu 
obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou. 

10.3. Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu 
statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci. Tato smlouva může 
být změněna pouze písemnou formou. 

10.4. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a zbývající dva 
zhotovitel. 

10.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to bez ohledu na skutečnost, zda jsou se 
smlouvou pevně spojeny, přičemž platí, že ustanovení ve smlouvě o dílo jsou nadřazeny nad 
přílohami. Pokud není uvedeno v této smlouvě jinak, platí ustanovení dle příloh smlouvy v níže 
uvedeném pořadí: 

1. SOD 
2. Příloha č.1 — položkový rozpočet 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich 
pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují. 

V Opočně: 31. 10.2016 V Pardubicích dne : .02....1.1,..2016. 

Objednatel: 

(razítko, podpis) 

Škrabalová, starostka 
Opočno 

Zhotovitel: 

Cfeióaek ZZZZZ 
UtTSitftOS3® ,č: 25253351 

if|§l§p 0»Č: CZ25253361 

C h l á d d k  a  
Pardubice a.s. 

53002 

podpis) 

DiS. prokurista 
a Tintěra, Pardubice a.s 
divize silničních staveb 
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ROZPOČET 
Stavba: Oprava povrchu vozovky ul. Severní, Opočno 
Objekt: 
Část: 
JKSO: 

Objednatel: Mésto Opočno 
Zhotovitel Chládek a Tintéra, Pardubice a.s. 
Datum: 12.09.2016 

p. 
e. KCN KÓD POLOŽKY POPIS MJ 

MNOŽSTVÍ 
CELKEM 

CENA •" 
JEDNOTKOV 

A 
CENA CELKEM 

HSV Práce a dodávky HSV 
766 212,00 

5 Komunikace pozemní 
766 212,00 

7 
221 573211111 

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0.70 kg/m2 m2 2 580,000 13,40 34 572.00 

101 
221 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 

asfaltu 
m2 2 580,000 208,00 536 640,00 

115 
221 577146111 

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 600,000 325,00 195 000,00 

Celkem 766 212.00 

tel.: +420 466 791 111 

fax: +420 466 310 361 

IČ: 25253361 

QfČ: CZ25253361 

u b l c s  a . s .  
2677. PSČ 53002 
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