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1. Smluvní strany     
 
1.1.  Zhotovitel: I. RTN s.r.o. 
 sídlo: Sluneční náměstí 2562, PSČ   158 00 Praha 5 

IČ:  27171809, DIČ:  CZ27171809 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl: C, vložka: 101778 

 bankovní spojení:  ČSOB, a.s., č. účtu: 191666162/0300 
zastoupené:  Markem Průšou, jednatelem společnosti 
 

 
1.2.  Objednatel: Stavební bytové družstvo POKROK 

sídlo: Kollárova 157/18, 186 00   Praha 8 - Karlín 
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl: Dr XCVIII, vložka: 53 
IČ: 00 03 43 98, DIČ: CZ00034398 
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 8, Thámova 20, číslo účtu 746 750/0300 
zastoupené: Monikou Královou, vedoucí OBS IV 
 

1.3.  Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců uvedených v bodě 1.1. a 1.2., jsou při 
operativně technickém řízení činností při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a převzetí 
díla nebo jeho části zmocněni jednat za 
zhotovitele: Jaroslav Procházka 
objednatele: za OBS IV; Iveta Sittová, provozní technik, tel. 235 515 144 
 za objekt  578; Ing. Vladimír Sýkora, tel. 602 262 529   
 

1.4. stavbyvedoucí: Jaroslav Procházka, zaměstnanec zhotovitele, tel. 773 577 912 
 
 
2. Výklad pojmů 
 
 

- Staveništěm se rozumí prostor, kde mají být vykonány práce dle předmětu smlouvy. 
- Stavbou se rozumí nejen provedení prací stavebních, ale i práce spočívající v opravách, 

rekonstrukcích a dalších poskytnutých službách dle předmětu smlouvy. 
- Stavbyvedoucím je osoba, která za zhotovitele řídí průběh prací, případně je rovněž sama 

provádí. Pokud není na stavbě přítomen, musí jmenovat kvalifikovaného zástupce a jeho jméno, 
příjmení a tel. spojení  písemně oznámit druhé straně. 

 
 
3.  Předmět smlouvy 
 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést výměnu 59 ks stávajících 

vodoměrů studené vody (dále jen SV)  v objektu č.  578  ulice Bellušova č.p. 1803 a 1804 Praha 
5-Stodůlky a objednatel se zavazuje za dílo zaplatit dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále 
uvedených v této smlouvě. 
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3.2. Dílem se podle této smlouvy rozumí: 
 

a) Demontáž stávajících vodoměrů SV s prošlým ověřením. 
b) Dodání a montáž 59 ks nových vodoměrů MADDALENA SV antimagnetický s označením 

autorizované zkušebny a dále musí být vodoměry ověřeny (ocejchovány) v roce 2011. 
c) Vystavení montážního protokolu s podpisem pracovníka zhotovitele, s podpisem vlastníka 

nebo nájemce bytu, přesnou adresou, číslem objektu a číslem bytu /montážní protokol musí 
obsahovat číslo a stav demontovaného vodoměru, číslo a stav vodoměru nově 
namontovaného/. 

d) Zaplombování vodoměrů číselnými vodárenskými plombami-kolíky. 
e) Odkup 59 ks demontovaných vodoměrů SV. 

 
3.3. Specifikace výrobků, součástí a materiálu pro zhotovení díla je uvedena v příloze č. 1. 

 
3.4. Dílo bude provedeno podle technické dokumentace uvedené v příloze č.1. Technickou 

dokumentaci dodá zhotovitel a je součástí díla. Technickou dokumentaci dodá objednatel.  
Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a norem. 

 
3.5. Součástí díla je dodávka veškerých prací a výkonů a dodávka veškerých materiálů, výrobků a 

ostatních věcí potřebných k provedení díla, jejich doprava na staveniště, odvoz a likvidace odpadu 
a úklid staveniště. 

 
3.6. Demontovaný materiál není součástí odpadu a zhotovitel jej po demontáži uloží v místnosti určené 

výborem samosprávy za účelem odkoupení vodoměrů. 
 
3.7. Zhotovitel vypracuje harmonogram prací a seznámí nájemce a vlastníky bytů (nebytových 

prostorů) s datem provádění prací v jejich bytech (nebytových prostorech) v předstihu min. 14 
pracovních dnů.  

 
4. Doba zhotovení díla 
 
4.1.  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínu od  27.04.2011  do 31.05.2011 a dokončené dílo bez 

vad předat objednateli nejpozději v poslední den této lhůty.  
 
4.2.  Objednatel není povinen převzít dílo s vadami, může však převzít dílo s drobnými odstranitelnými 

vadami, které nebrání řádnému užívání díla. 
 
4.3.  Řádně ukončené dílo zhotovitel předá objednateli formou protokolu o předání a převzetí díla (dále 

jen “předávací protokol”), který podepíší oprávněné osoby obou smluvních stran uvedené v bodě 
1.1., 1.2.,  nebo 1.3. této smlouvy. Podpis zástupce objektu je platný pouze s podpisem zástupce 
OBS IV. V předávacím protokolu se uvede zejména soupis předaných dokladů, případné odchylky 
od schválené technické dokumentace  a jejich důvody a soupis drobných vad a nedodělků 
zřejmých při odevzdání a převzetí díla oprávněnými osobami obou smluvních stran s uvedením 
lhůty k jejich odstranění dle bodu 11.5. této smlouvy.  

 
4.4.  Provedení díla v jednotlivých bytech či nebytových prostorech potvrdí zhotoviteli jejich příslušný 

vlastník či nájemce. Provedení díla ve společných částech domu či v nebytových prostorech 
určených k užívání všemi nájemci či ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě potvrdí osoba 
touto smlouvou zmocněná jednat za objekt. Tato potvrzení jsou přílohou předávacího protokolu. 
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4.5.  V případě prodlení s předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 82,-Kč (slovy: osmdesátdva korun českých) a vedle toho náhradu 
případné škody. V případě, že zhotovitel dílo nepředá ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
4.6.  Bezprostředně po předání a převzetí díla oprávněnými osobami obou smluvních stran, nejpozději 

do 31.5.2011, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, sklad poskytnutý k uložení věcí a šatnu. Na 
staveništi může nechat jen zařízení a materiál potřebný k odstranění vad a nedodělků sepsaných 
v předávacím protokole objednatelem. V případě prodlení s vyklizením se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) za každý 
započatý den prodlení a vedle toho náhradu případné škody. 

 
4.7.  Byt, nebytový prostor a společnou část domu, ve kterém zhotovitel provedl dílo podle této 

smlouvy, je zhotovitel povinen vyklidit ihned poté, kdy mu bylo provedení díla potvrzeno, 
nejpozději však do 30 minut. V případě prodlení s vyklizením se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč (slovy deset korun českých) za každou započatou 
hodinu prodlení a za každý případ a vedle toho náhradu případné škody. 

 
4.8.  Zhotovitel není v prodlení, jestliže mu objednatel bezdůvodně aktivním jednáním nebo nečinností 

prokazatelně ve splnění lhůt podle článku 4. zabránil. 
 
 

5. Cenové ujednání 
 
5.1.  Celková maximální cena za dílo byla objednatelem a zhotovitelem dohodnuta ve výši  27.128,- 

Kč,  (slovy: dvacetsedmtisícstodvacetosm korun českých) včetně DPH 10  %. 
 

5.2.  Konečná cena bude určena podle skutečně provedené práce  na základě rozpočtu uvedeném v čl. 
3.1, 3.2 a na základě protokolu o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. 

 
5.3.  Cena v sobě zahrnuje cenu za veškeré práce, činnosti, materiály, výrobky a ostatní věci, které tvoří 

dílo a veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla včetně nákladů na odvoz a likvidaci 
odpadu. Od této ceny bude odečtena částka za odkup demontovaných vodoměrů SV, odkupní cena 
za 1 ks vodoměru SV činí 5,-Kč bez DPH. 

 
 
6. Úhrada finančních prostředků 
 
6.1.  Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě faktur  zhotovitele na adresu objednatele, tj. 

 Stavební bytové družstvo POKROK, Kollárova 157/18, 186 00  Praha 8. Místem doručení faktur 
je Stavební bytové družstvo POKROK, 158 00 Praha 5, Běhounkova 2456.  Fakturu zhotovitel 
zašle ve dvojím vyhotovení. 

 
6.2.   Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po 

dokončení, předání a převzetí celého díla oprávněnými osobami obou smluvních stran uvedených 
v bodě 1.1., 1.2. nebo 1.3. této smlouvy.  
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6.3.  Faktura musí obsahovat : 
- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, 

sídlo, nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění, 
- daňové identifikační číslo-DIČ-plátce, který uskutečňuje plnění, 
- obchodní firmu, nebo jméno a příjmení, popř. název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, 

sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění, 
- daňové identifikační číslo-DIČ-pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění plátcem, 
- evidenční číslo daňového dokladu, 
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové  značky (zhotovitel), 
- fakturovanou částku, 
- předmět smlouvy a její číslo, 
- bankovní spojení, 
- datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění plnění nebo přijetí platby, a to den, který 

nastane dřív, 
- jednotkovou cenu bez daně a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně, 
- základ daně nebo výši platby, 
- základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a 

odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, 
- výši daně uvedenou v korunách a haléřích případně zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru, 
- číslo zakázky: 110300014 

 
6.4.  V případě, že faktura neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo obsahuje nesprávné náležitosti nebo 

je vystavena předčasně, je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit do data její splatnosti. 
V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit, popřípadě vystavit fakturu novou. 

 
6.5.  Objednatel zaplatí fakturu do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel není v prodlení s úhradou 

faktury, pokud do sjednané lhůty její splatnosti dá svému peněžnímu ústavu pokyn k převedení 
fakturované částky ve prospěch účtu zhotovitele, nebo pokud z důvodů uvedených ve smlouvě 
fakturu vrátí. 

 
 
7. Závazky objednatele 
 
 
7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště po podpisu smlouvy protokolem, nejpozději 

však do dne zahájení prací a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění prací. 

7.2. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro provádění díla, včetně 
zpřístupnění objektu a jeho prostorů. 

7.3. Objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli možnost odebírat el. energii a vodu, pokud bude těchto 
služeb třeba k provádění díla. 

7.4. Objednatel dle dohody se správcem objektu písemně předá zhotoviteli místnost na uložení věcí 
potřebných ke zhotovení díla a šatnu na uložení svršků zhotovitele, jeho zaměstnanců či jiných 
osob, které zhotovitel pověřil provedením díla či na díle se zhotovitelem spolupracujících (dále 
jen “věci a svršky”) a sociální zázemí. Po skončení díla předá zhotovitel písemným zápisem 
objednateli místnosti, případné poškození odstraní na vlastní náklady. 

7.5. Za škodu na věcech a svršcích zhotovitele či za jejich ztrátu, a za škodu způsobenou objednateli 
uložením těchto věcí a svršků, odpovídá zhotovitel. 
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7.6. Objednatel není povinen činit k ochraně věcí a svršků zhotovitele zvláštní opatření, ledaže by o to 
zhotovitel písemně požádal. 

7.7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady, které objednatel vynaložil v souvislosti s 
uložením věcí a svršků zhotovitele. 

 
 
8. Závazky zhotovitele 
 
 
8.1.  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu jím způsobenou při provozování 

jeho činnosti u Kooperativa pojišťovna, č. pojistné smlouvy 7200235887. 
 
8.2.  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen ze své profese se všemi právy a povinnostmi, které pro něho 

vyplývají z právních předpisů, že je mu známo znění domovního řádu který se při své činnosti 
zavazuje dodržovat a že on i jeho zaměstnanci jsou poučeni a vyškoleni z předpisů o bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně a seznámeni s umístěním hlavního uzávěru 
vody v č.p. 1803, hlavním vypínačem přívodu elektrické energie v č.p. 1803,1804 a hlavním 
uzávěrem plynu v č.p. 1803. 

 
8.3.  Zhotovitel se zavazuje vykonávat všechny práce vyplývající z této smlouvy o dílo řádně a 

svědomitě na profesní úrovni a zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Je povinen staveniště 
zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. 

 
8.4.  V případě, že zhotovitel provádí práce s požárním nebezpečím, je povinen pro zabezpečení 

provádění těchto prací zřídit požární hlídku a následnou dohlídku nejméně po dobu 8 hodin. Před 
prováděním těchto prací předloží zhotovitel objednateli harmonogram provádění prací.  

 
8.5.  Zhotovitel se zavazuje, že pokud v důsledku jeho činností dojde k demontáži, poškození, narušení 

či jiné změně vedení či jiného zařízení nebo jinému poškození či narušení budovy nebo její části, 
uvedené následky na vlastní náklady a škodu odstraní a vše uvede do původního stavu. Toto 
ujednání se nevztahuje na změnu, která má být výsledkem předmětu smlouvy. 

 
 
9. Kontrola díla 
 
 
9.1.  Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla. Na zjištěný nedostatek neprodleně 

upozorní  zhotovitele písemně proti podpisu. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do tří dnů, se k těmto vytčeným nedostatkům vyjádřit.  

 
9.2.  Provádí-li zhotovitel dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vadu vzniklou vadným prováděním díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní vadu ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. Jestliže se bude jednat o závažnou vadu, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
okamžitě. Závažnou vadou je vada neodstranitelná nebo odstranitelná jen nepřiměřeně dlouhé 
lhůtě, vada, která je sto způsobit opožděné dodání díla o více než 5 kalendářních dnů, nebo vada, 
která je porušením smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 345 odst. 2 obchodního zákoníku.  

 
 



Smlouva o dílo č. 578-0022-2011-03 

 7/9

9.3.  Objednatel není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát zaměstnancům 
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, případně život či zdraví zaměstnanců na stavbě. 

 
 
10. Záruka za dílo 
 
 
10.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční dobu týkající se díla: 
 na práce sjednané dle této smlouvy v délce  24 měsíců, 
 na materiál, výrobky a ostatní věci, které zhotovitel dodal k provedení díla, v délce 72 měsíců. 
 
10.2. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním a převzetím díla oprávněnými osobami obou 

smluvních stran. Pokud objednatel nepřevezme dílo pro jeho závažné nedostatky, počíná běžet 
záruční doba předáním a převzetím díla v náhradním termínu. 

 
 
11. Vady díla 
 
 
11.1.  Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném ve smlouvě. Vadami jsou i 

nedodělky díla, jakož i dodání věcí a materiálů jiné jakosti, druhu, typu, označení či množství, než 
odpovídá smlouvě.  

 
11.2.  Vady zjištěné při předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny uvést do protokolu o předání 

a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich odstranění dle bodu 11.5. této smlouvy. Ostatní vady je 
objednatel povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí písemně oznámit zhotoviteli 
s uvedením lhůty k jejich odstranění dle bodu 11.6. této smlouvy. 

 
11.3.  Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vad nebo slevu z ceny 

díla. Jestliže se jedná o takové vady, které způsobují, že smlouva je porušena podstatným 
způsobem, je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vad nebo slevu z ceny díla nebo 
odstoupit od smlouvy. 

 
11.4.  Volba mezi uvedenými nároky objednateli náleží, jestliže ji oznámí zhotoviteli ve včas zaslaném 

oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení a nemůže ji měnit bez souhlasu 
zhotovitele. Požaduje-li objednatel bezplatné odstranění vad a ukáže se, že vady jsou 
neodstranitelné nebo s jejich odstraněním by byly spojeny nepřiměřené náklady, může objednatel 
odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

 
11.5.  Drobné vady díla zjištěné při předání a převzetí díla oprávněnými osobami obou smluvních stran, 

které nebrání jeho převzetí, je zhotovitel povinen odstranit do 3 dnů ode dne převzetí díla 
objednatelem. 

 
11.6.  Skryté vady díla, na které se vztahuje záruka, se zhotovitel zavazuje odstranit do 30 dnů od 

obdržení písemného požadavku objednatele na jejich odstranění. V případě pochybností  se má za 
to, že písemný požadavek na odstranění vad byl doručen desátý den poté, co byl podán na poštu. 
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11.7.  V případě pozdního odstranění vad se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 82,-Kč (slovy: osmdesátdva korun českých) za každý den prodlení za každou vadu a vedle 
toho náhradu případné škody.  

 
11.8.  Neodstraní-li zhotovitel vady díla ani v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím 

uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou 
slevu z ceny díla. 

 
 
 
12. Obecná a závěrečná ustanovení 
 
 
12.1.   Tato smlouva tvoří kompletní dohodu a nahrazuje veškeré předchozí smlouvy, dohody, úmluvy, 

ať již ústní čí písemné mezi smluvními stranami, pokud jde o předmět činnosti této smlouvy. 
 
12.2.   Pokud jakákoli část této smlouvy se stane na základě změny právních předpisů či jiných 

skutečností neplatnou, další ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
12.3.  Smlouva je sepsána ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží 2 výtisky objednatel, 1 výtisk zhotovitel. 
 
12.4.  Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem, podepsaným oprávněnými 

osobami obou smluvních stran, včetně dohody o provedení víceprací a jejich finanční náhrady.   
 
12.5.  Smluvní strany považují informace a jednání vyplývající z činnosti smluvních stran dle této 

smlouvy za důvěrné. 
 
12.6.  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z původního družstevního objektu č. 578 na adrese 

Bellušova 1803 a 1804 vznikne dle zákona číslo 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů, ve znění 
pozdějších předpisů, společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“) jako právnická osoba 
zapsaná v obchodním rejstříku, vstupuje toto SVJ v plném rozsahu do všech práv a povinností 
objednatele vyplývajících z této smlouvy (zejména do práv dle čl. 10 a 11 této smlouvy). 

 
12.7.  Zástupci obou smluvních stran se dohodli, že práva a povinnosti výslovně touto smlouvou 

neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
 
 
13. Platnost a účinnost smlouvy 
 
 
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
13.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná 

ze smluvních stran ji neuzavírala v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho zástupci stran vlastnoručně podepisují. 

 
 




