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SMLOUVA o DÍLO č. V065/2016/VO/projekt/A
Realizační dokumentace na akci „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci

Kostelec u Holešova“,
podle § 2586, a násl. zák. č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Kostelec u Holešova
Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova 
Ing. Petr Hlobil, starosta obce

Sídlo
Zastoupení
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických 
IČ/DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
Tel.
E-mail

Ing. Petr Hlobil

00287342/CZ00287342 
Česká spořitelna a.s. 
1483094359/0800 
724184620 
obeckuh@volny.cz

Zhotovitel: SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o.
Dlažánky 305
Ing. Jaromír Tomšů
u KS v Brně, oddíl C, vložka 5720

Sídlo
Zastoupení
Zapsán v obchodním rejstříku 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

Ing. Jaromír Tomšů - jednatel
Josef Halenčák
469 00 250
CZ469 00 250
GEMB, a.s.
166 544 016/0600 
573 398 723 
sattum@sattum.cz

IC
DIČ
Bankovní spojení 
Číslo účtu 
Tel.
E-mail

Uzavírají tuto smlouvu o dílo,
kterou se zhotovitel zavazuje k dodání realizační dokumentace, dále označené jako „ Modernizace a 
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ a objednatel se zavazuje k jejímu převzetí

a zaplacení ceny za její dodání

IČO: 46900250 | DIČ: CZ46900250 | OR Brno, oddíl C, vložka 5720
P. O. BOX 26, Dlažánky 305, 769 01 Holešov, Česká republika
tel.:+420 573 398 723 | fax:+420 573 399 098 | e-mail: satturn@sattum.cz

www.satturn.cz
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II. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli: Realizační dokumentaci na stavbu „“Modernizace a 
rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Rozsah a obsah dokumentace:
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Situační výkres širších vztahů
Situace stavby polohopisná
Koordinační situační výkres
Katastrální situační výkres
Přehledové schéma rozvodu
Charakteristické řezy křížení kabelů VO
Charakteristické řezy, souběhy a uložení kabelů VO
Přechody silnice III. třídy
Sestava svítidel
Výkaz výměr s rozpočtem
Uzemní souhlas pro realizaci, vydaný Stavebním úřadem v Holešově(

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu a vyhotovení bude odevzdána objednateli 
včetně Územního souhlasu nejpozději do 15. 06. 2016.

2. Dodržení termínů dohodnutých ve smlouvě je odvislé od poskytnutí řádné a včasné součinnosti 
objednatele. V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozí součinnosti objednatele 
a objednatel ji včas, popřípadě řádně neposkytl (avšak za podmínky, že zhotovitel je povinen 
s dostatečným předstihem a s popisem takové požadované součinnosti oznámit objednateli, že jeho 
součinnost bude požadována), sjednají smluvní strany náhradní termín s tím, že objednatel přijme 
na žádost zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná na nový termín plnění. Neposkytne-li 
součinnost objednatel ani po opětovném poskytnutí přiměřené lhůty, uplatní se § 2591 občanského 
zákoníku.

3. O předání dokumentace bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož 
jedno vyhotovení obdrží každá strana.
Za den předání se považuje den podpisu „Protokolu o předání14 zástupci smluvních stran.

IV. CENA
1. Cena za provedené činnosti (dílo) vymezené touto smlouvou, je cenou dohodnutou smluvními 

stranami jako cena pevná a činí 124 000,- Kč bez DPH, tj. 150 040,-Kč včetně 21% DPH 
(slovy: Sto padesát tisíc čtyřicet Kč, včetně 21% DPH)

2. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, provedením 
a činností, jak je vymezeno v příslušných ustanoveních této smlouvy. Projektová dokumentace 
v požadovaném rozsahu bude předána objednateli v 6-ti vyhotoveních v papírové podobě a 1 x 
v digitální formě na CD.

3. Cena je platná do 15. 06. 2016

4. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem k této 
smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za



předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), kterou má zhotovitel právo 
vystavit v den předání a převzetí díla.

Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli s uvedením 
důvodů, přičemž nesmí zdržet proplacení nesporné části faktury. Na případ neoprávněně zadržené 
platby se vztahuje ustanovení o smluvních pokutách.

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny je faktura (daňový doklad). Jakákoliv faktura zhotovitele 
musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb. 
o účetnictví, a faktura - daňový doklad i náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů. Objednatel má právo daňový doklad zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje 
náležitosti dle uvedených předpisů. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta 
splatnosti.
Splatnost faktury (daňového dokladu) je 14 dnů od data vystavení zhotovitelem.

Faktura (daňový doklad) je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele 
u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.
Nárok zhotovitele na úhradu ceny za realizační dokumentaci vzniká na základě následujících 
skutečností:
> faktické provedení fakturovaných činností
> předání dokumentace objednateli
> předáním Územního souhlasu, vydaném Stavebním úřadem v Holešově

Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.
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3.
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VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnutou součinnost, dokončené dílo a činnosti 
převzít, a zaplatit dohodnutou cenu za provedení díla a za obstarání dohodnutých činností.
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na projektu ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu.
Objednatel odpovídá za to, že poklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

1.

2.

3.

VII. UTVRZENÍ

Smluvní strany se dohodly, že:
a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- za porušení své povinnosti dokončit dílo v termínu dle čl. III. smlouvy, případně dle 
sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,05% ceny činností (bez DPH) za každý 
započatý kalendářní den prodlení, maximálně však do výše 5 % z ceny díla bez DPH.

b) Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

1.
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- za porušení své povinnosti uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti sjednané touto smlouvou a to 
ve výši 0,05 % ceny činností (bez DPH) za každý den prodlení.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

3. Ten, kdo porušil povinnost, na níž se váže sjednaná smluvní pokuta, není povinen ji hradit, pokud 
prokáže, že porušení povinností nezpůsobil.

4. Uhrazené smluvní pokuty se započítávají do výše náhrady škody.
5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 

své vůle upustit.

VII. FORMA SMLOUVY, DODATKŮ A ZMĚN

1. Smluvní strany prohlašují, že trvají na použití písemné formy pro smluvní vztah a nemají zájem 
být vázány jiným než písemným ujednáním ve formě objednávky nebo smlouvy, případně 
dodatku ke smlouvě.

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Návrh smlouvy působí od doby, kdy dojde objednateli. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy je do 
15.03.2016.

2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu na uzavření smlouvy dojde 
navrhovateli. Ke vzniku smlouvy je nutný souhlas s celým obsahem návrhu. Zhotovitel vylučuje 
přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

3. Objednatel potvrzuje správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, 
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se objednatel předat 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu platnou kopii dokladů a provést aktualizaci dodatkem této 
předmětné smlouvy.

4. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku - zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. Každý výtisk má přitom platnost originálu.

,// í leu:V Holešově dne: .. V Kostelci u Holešova dne:

Za SATTURN HOLEŠOV spol. s r. o. Za obec Kostelec u Holešova

Ing. Jaromír Tomšů 
jednatel společnosti

Ing. Petr Hlobil 
starosta obce

OBEC Kostelec u Holešova 
768 43 Kostelec u HolešovasaTTurn
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