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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) 

 
 

Níže uvedeného dne, m ěsíce a roku byla uzav řena smluvními stranami obchodní smlouva o 
dílo tohoto zn ění: 

 
čl.  I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

              Objednatel :  

Obchodní jméno :  Společenství Palackého 5 Cheb  

Sídlo : Palackého 5 

Adresa : Palackého 5, 350 02  Cheb 

Zástupci : Jindřich Kupec, Vladimír Harabiš, Danuše Buňová 

IČO : 73380695 

Bankovní spojení :  

Telefon/fax :  

 
 

Zhotovitel : 
 

Obchodní jméno : TERCOM s.r.o. 

Sídlo: Cheb 

Adresa: Wolkerova 2483 / 16 

Zástupce: Dušan Šturm, jednatel 

IČO: 26332671 

DIČ: CZ 26332671 

Bankovní spojení:  

Telefon/fax :  
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čl. II. 
PŘEDMĚT DÍLA 

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) zavazuje provést pro 
objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele 
převzít a zaplatit cenu za dílo. Předmětem této smlouvy  je  provedení prací dle přiloženého 
rozpočtu: 
 

• Zateplení sklepního prostoru KZS Terranova minerál o tl.izolantu FASROCK 100 mm  a 
následná povrchová úprava s finálním akrylátovým nátěrem.  

• Zateplení 5NP izolací Rockwool tl. 200 mm SVT 6921 
• Ztaplení 4NP izolací Rockwool tl. 200 mm SVT 6921 
• Výměna oken a dveří PVC VEKA TREND STAR SVT 1976 dle cenové nabídky. 
• Celková rekonstrukce st řechy  - odstranění stávající krytiny, montáž impregnovaných 

střešních latí a kontra latí pro krytinu Bramac, pokládka podstřešní fólie, montáž nové krytiny 
včetně doplňků (krajové tašky, odvětrávací tašky, sněhové tašky atd.), výměna klempířských 
prvků z TiZn plechu (závětrná lišta, lemování zdí, úžlabí, výměna svodů a žlabů atd). 

• Bourání a oprava podlah betonových ve sklepě. 
• Oprava omítek ve sklepě (sanační omítkou) v rozsahu dle dohody. 
• Chodba - Oškrábání, penetrace, vysprávky štukem do 40%, malba. 
• Chodba sokl - Oškrábání, penetrace, nátěr olejovou barvou. 
• Osazení radiátoru do sklepa 1ks 22-600/1200 + napojení 2x3m 
• Dodávka a montáž odvětrání z KG 100mm 2x koleno 2x průraz ve sklepě 2ks. 
• Dodávka a montáž zábradlí na chodbě. 
• Demontáž a montáž potrubí kanalizačního 20m. 
• Dodávka a montáž zvonkového tabla. 
• Dodávka a montáž poštovních schránek 14ks. 
� Ostatní náklady s umístěním stavby ( zřízení stavby, mobilní WC, doprava ) 

 
Předmět díla (stavba) bude proveden dle :  

• přiloženého rozpočtu  
• této smlouvy o dílo 
  

2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební a montážní práce tak, aby byly v souladu 
s cenovou kalkulací dle této smlouvy , projektem „Zelená úsporám“ a dalšími pokyny 
objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na veškerý zabudovaný materiál a výrobky, které jsou 
součástí dodávky díla, atesty, prohlášení o shodě a doklady k těmto materiálům a výrobkům, 
(např. záruční listy, aj.) homologovaných pro Českou republiku. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, dle doloženého 
projektu, ve lhůtě, za cenu a podle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.  

5. Objednatel si vyhrazuje právo vyčlenit v průběhu stavby z předmětu plnění některé práce a 
dodávky. Na základě toho bude upravena cena díla. Finanční objem nesmí klesnout o více jak 
5% z původní částky. Pokud k této skutečnosti dojde, vyhrazuje si zhotovitel právo přepočítat 
cenovou kalkulaci, bude upravena cena díla a doba plnění. 

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení materiálů, postupů a provedení prací v souladu s doloženým 
projektem „Zelená úsporám“.  Na základě tohoto odstavce se přenáší odpovědnost a sankce 
v případě zjištěných nedostatků kontrolou orgánů státní správy na dodavatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje chovat tak, aby objednateli nevznikala zbytečně další škoda (např. 
zabezpečí střechu aby do ní neteklo při dešti apod.) 
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čl. III. 

DOBA A MÍSTO PLN ĚNÍ 
1. Termín zahájení :  dle dohody, bude upřesněn nejdéle 7-dní před zahájením  

Termín dokončení : nejdéle 12 týdnů od zahájení.  
2. Termínem předání a převzetí stavby se rozumí den převzetí dokončené stavby objednatelem. 
3. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 

objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Spolupůsobení objednatele se 
vztahuje i na úhradu splatných závazků vůči zhotoviteli. 

4. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou etapu k odevzdání před dohodnutým 
termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud na 
zhotovené dílo nenavazují další práce, které by převzaté dílo mohly poškodit, případně 
znehodnotit. 

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na zhotovení díla v případě vyšší moci. Za vyšší moc 
smluvní strany považují  skutečnost, která nespočívá ve vůli smluvní strany, kterou nelze 
rozumně předvídat a kterou nemůže smluvní strana ovlivnit nebo jí zabránit a která ohrožuje 
schopnost smluvní strany plnit povinnosti ze smlouvy nebo jejich plnění znemožňuje  
( požár,povodeň,zemětřesení, výbuch, epidemie,generální stávka,válka, klimatické podmínky). 
Tyto skutečnosti je oprávněn prověřit objednatel. Podle doby trvání takové překážky a s 
přihlédnutím k času nutnému pro obnovení prací, budou smluvními stranami upraveny podmínky 
dokončení díla. 

6. Do termínu zahájení prací zabezpečí objednatel právní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro 
zahájení stavby, zejména stavební povolení nebo ohlášení stavby dle rozsahu prací, uvedených 
v této smlouvě na příslušném stavebním úřadu, zábor pro stavbu lešení okolo celé stavby. 

7. Místo plnění díla: objekt objednatele Palackého 5 Cheb. 
 

čl. IV. 
CENA DÍLA 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je v rozsahu cenové nabídky. Nabídka a výběr materiálů je 
naprosto srozumitelná. Při dodržení všech položek nabídky je cena díla pevná a nebude se 
navyšovat. 

2. Cena díla se může dle čl.II.,bod 5 a změnou některých položek upravit na přání zákazníka novým 
propočtem nabídky s reálně dosazenými novými cenami změněných položek. 

3. Za provedené dílo v rozsahu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na smluvní ceně 
995.089,-Kč ( slovy : devětsetdevadesátpěttisícosmdesátdevět korun českých)  bez DPH, 
1.094.598,-Kč s DPH 10%. 

4. Jednotkové ceny jsou pevné a platí do dokončení stavby. V případě, že nebude dílo dokončeno 
v tomto termínu z důvodů neležících na straně zhotovitele, bude cena části díla zhotovovaného 
po tomto datu valorizována dle cenových indexů vydávaných Českým statistickým úřadem pro 
stavebnictví ČR. 

5. Vícepráce budou oceňovány a účtovány v jednotkových cenách dle oceněné nabídky a v případě 
jejich neexistence dle ceníku stavebních prací ÚRS Praha, cenová úroveň 2011. Tyto vícepráce 
budou uvedeny ve stavebním deníku. Pokud objednatel nebude souhlasit s vícepracemi, musí to 
uvést vždy písemnou formou. (dopisem, zápisem do stavebního deníku). 

 
čl. V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Platby za provedené dílo se uskuteční na základě daňových dokladů faktur, které  zhotovitel  

vystaví  a objednateli předá k odsouhlasení a objednatel faktury uhradí. 
2. Proplácení faktur může být pozastaveno z následujících důvodů: zhotovitel opětovně poruší 

povinnosti stanovené v této smlouvě. 
3. Pozastavení proplácení faktur, z výše uvedených důvodů, není prodlením objednatele s   

poskytnutím spolupůsobení při úhradě splatných závazků. 
4. Jednotlivé daňové doklady (faktury) budou obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 

13a obchodního zákoníku a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Veškeré faktury potvrdí svým podpisem p. Jindřich Kupec, předseda 
výboru. 
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5. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé náležitosti chybí, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data splatnosti. Ve vrácené faktuře musí 
objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit 
novou fakturu s novým datem splatnosti. 

6. Pokud objednatel nevrátí zhotoviteli fakturu v době splatnosti, faktura je splatná v době 
splatnosti a nebude brán zřetel na její reklamaci. 

7. Lhůta splatnosti faktur se stanovuje na 14 dní ode dne doručení příslušných dokladů druhé 
straně. 

 
čl. VI. 

VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
 

1. Stavební rozpočet  
2. Osobní zjištění a prohlídka. 

 
čl. VII. 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a umožnit na něj přístup od pondělí do pátku 

od 7-17 hodin, případně v sobotu, v neděli a ve svátek po dohodě. Po dobu provádění díla může 
objednatel vstupovat na staveniště pouze na vlastní nebezpečí, je však povinen dbát zvýšené 
opatrnosti a dodržovat zásady BOZP.  

2. Objednatel je povinen spolupracovat v návaznosti na harmonogram prací.  
 
 

čl. VIII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla z této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. 
Zhotovitel se bude řídit cenovou kalkulací, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.  

2. Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy. 
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 
 

čl. IX. 
VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební a montážní deník se záznamy o 
pracích, které provádí. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí díla. 

2. Objednatel případně v zastoupení stavební dozor je povinen sledovat obsah deníku a připojovat 
svoje stanovisko k zápisům do dvou pracovních dnů. Pokud není proveden zápis objednatele, je 
to považováno za souhlas s dalšími stavebními pracemi a zápisy ve stavebním deníku. 

3. Záznamy do stavebního deníku zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do stavebního deníku 
jsou oprávněni zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a orgány státního 
dohledu. 

4. Originál (popř. kopie) stavebního deníku bude předán objednateli při předání a převzetí díla. 
 

čl. X. 
PROVÁDĚNÍ KONTROL  

1. Objednatel bude kontrolovat průběh všech stavebních prací. Jestliže objednatel neprovede 
     kontrolu  stavebních prací a bude dodatečně požadovat změnu prací, je zhotovitel povinen tuto  
     změnu stavebních prací  provést  na  náklady objednatele 
2. K provedení kontroly nebo zkoušky zajistí zhotovitel potřebné podmínky a odpovídající přístup 
3.  jako např. lešení, žebříky, dostatečné osvětlení atd. 
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4. K dohledu nad prováděním prací se ustanovuje stavební dozor podle rozhodnutí  
objednatele. Dodavatel je povinen konzultovat se stavebním dozorem jakékoliv změny, je 
povinen stavebnímu dozoru umožnit vstup na stavbu k provedení kontroly dodržování 
technologických postupů, použitého materiálu a dalších potřebných údajů. Stavební dozor 
konzultuje stav věci s objednatelem a jeho výrok ve směru provádění stavebních a jiných prací je 
pro dodavatele závazný tak, jako kdyby jej učinil objednatel. Veškeré kontroly, nesoulady, změny 
a  kontroly i rozhodnutí stavebního dozoru jsou zapisovány do stavebního deníku. 

 
 

čl. XI. 
PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem oznámit objednateli, kdy bude předmět díla 
připraven k odevzdání a převzetí. 

2. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol o předání. 
3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dokončené bez podstatných vad a 

nedodělků. Výjimku tvoří drobné nedodělky, které budou uvedeny v protokolu o předání a 
převzetí díla s termínem odstranění závad. Pokud závady nebudou odstraněny v dohodnutém 
termínu, nechá je objednatel odstranit jinou firmou na náklad dodavatele. 

4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených cenovou kalkulací 
a touto smlouvou o dílo. 

5. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti cenové kalkulaci uvedené v této smlouvě a 
podmínkám této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí řádně  
dokončeného díla. 
 
 
 
 

čl. XII. 
ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu stanovisek 
dotčených orgánů státní správy a organizací, podmínek smlouvy, podle projektu  „Zelená 
úsporám“ a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dané platnými technickými normami ČR 
a jednotlivými výrobci stavebních materiálů a výrobků, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, které se 
projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, nemohl zjistit jejich 
nevhodnost a nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.  

4. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedení díla po dobu třicetišesti měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednateli. Tato záruční doba se nevztahuje na dodávky 
zařízení, na která jejich výrobci poskytují záruční dobu kratší nebo delší. Na tato zařízení 
poskytne zhotovitel záruční dobu dle záručních listů jednotlivých výrobců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne odevzdání díla objednateli. V případě, že objednatel trvá na zabudování vlastních 
předmětů do stavby, zhotovitel ručí pouze za obecné pracovní postupy k jejich zabudování. 
Pokud jejich zabudování vyžaduje zvláštní postupy, je objednatel povinen předat zhotoviteli 
potřebnou dokumentaci.  

5. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, které byly způsobeny případnými subdodavateli, které si 
zhotovitel najal. 

6. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, za které zhotovitel odpovídá, že po záruční dobu 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit tyto vady díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění, za které 
odpovídá, nejpozději do 30-ti  dnů po uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co 
nejkratším technicky možném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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8. V případě, že v průběhu odstraňování reklamované vady bude zjištěno, že se jedná o vadu, jejíž 
odstranění by si vyžádalo nepřiměřené náklady a která nebrání řádnému užívání díla, může 
objednatel upustit od požadavku na její odstranění. V tomto případě má právo na přiměřenou 
slevu z ceny díla, stanovenou znaleckým posudkem nebo dohodou smluvních stran.  O takovéto 
vadě se sepíše zápis, který stvrdí obě strany.  Částka bude poukázána do 15 dní od podpisu 
zápisu o vadě díla na účet objednatele. 

9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou. 

10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které způsobil objednatel, uživatel, či jiná třetí osoba a za 
vady způsobené vyšší mocí.  

11. Zhotovitel neodpovídá za vady díla dle čl. XIV odst. 3 a 4 této smlouvy o dílo.  
12. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, kdy objednatel užívá dílo před jeho dokončením nebo 

předáním. 
13. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu u pojišťovny 

Kooperativa s limitem pojistného 10.000.000,- Kč.   
 

čl. XIII. 
SMLUVNÍ POKUTY 

1. Jestliže zhotovitel  předá  předmět  díla  nebo  jeho  ucelenou  část po dohodnutém termínu 
předání  a  převzetí  dle  čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo,  zaplatí  smluvní  pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny nedodělané části díla za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, které 
zavinil. 

2. Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu drobné vady a nedodělky, uvedené v zápisu 
o předání a převzetí stavby, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení 
s odstraněním vad a nedodělků. 

3. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, činí smluvní pokuta 0,05%  z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody způsobené 
druhou smluvní stranou a to v částce převyšující smluvní pokutu. 
 

čl. XIV. 
PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 

1. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele je: 
• nedodržení dohodnutých termínů z této smlouvy o více jak 30 kalendářních dnů. 
• provádění předmětu díla v rozporu s cenovou kalkulací  
• nedodržení technologických postupů a projektu  „Zelená úsporám“ 

2. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je: 
• nedodržení termínu úhrady splatného závazku o více jak 30 kalendářních dnů, při kterém 

si zhotovitel si vyhrazuje právo zastavit stavební práce. 
3. Odstoupí-li objednavatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy se zhotovitelem a 

to po neúspěšném dohadovacím řízení o nápravě stavu, je oprávněn zadat provedení zbývajících 
dosud nedodaných dodávek a prací třetí osobě, po finančním vyrovnání se zhotovitelem stavby. 
O výše uvedeném vyrovnání musí být proveden zápis. 

4. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy objednatelem, je 
oprávněn požadovat úhradu skutečně vynaložených a prokázaných nákladů. 

5. Při odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
do 10 dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé straně.  

6. Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podal návrh na 
konkurz. Zhotovitel má povinnost o této skutečnosti objednatele neprodleně informovat písemnou 
formou. 

 
čl. XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a získáním 

úvěru od bankovního ústavu pro objednatele. 
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených 

a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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3. K návrhu dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5ti dnů od 
doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej 
podala.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy je : Příloha č.1 – Stavební rozpočet včetně Krycího listu.  
6. Ostatní právní vztahy, které nejsou dotčeny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

obchodního zákoníku. 
 
 
V Chebu dne   
 
 
Za zhotovitele :                                               Za objednatele : 
 
 
 
 
…………………………….……                              ……………………………………………. 
      Dušan Šturm - jednatel                                  Jindřich Kupec, předseda výboru 
 
 
 
 
                                                                                       ……………………………………………. 
                                                                                       Vladimír Harabiš, místopředseda výboru 
 
 
 
 
                                                                                       ……………………………………………. 
                                                                                               Danuše Buňová, člen výboru 


