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Smlouva o dílo č. 22410081 
Í PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKYOBODMÍNKY ZADAVATELE 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Obec:                                 Obec Velká Polom 

identifikační číslo:  00300829 
DIČ: CZ00300829 
se sídlem:  Opavská 58, 747 64 Velká Polom 
zastoupena: 
bankovní spojení: 
  
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále také jen „objednatel“)  

2. Obchodní firma  ČEZ Energetické služby, s.r.o. 
Se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava 
Korespondenční adresa: 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava 
Zastoupena: 
   
   
   
   Společnost zastupují vždy společně alespoň dva jednatelé. 
IČ: 278 04 721 
DIČ: CZ27804721 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52291 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech obchodních: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále také jen „zhotovitel“) 

II. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
Základní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení druhé smluvní straně. 

2. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 

náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z předmětu plnění s limitem minimálně 100 mil. Kč.  

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
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5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní 
cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy. 

 

 

III. 

PŘEDMĚT DÍLA 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Rekonstrukce veřejného osvětlení pro 
obec Velká Polom“, a to v rozsahu Položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy, a 
dále dle obecně závazných právních předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení 
obchodních podmínek (zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcí 
předpisy), českých technických norem. 

2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn 
oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele 
(vícepráce).  Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může 
zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této 
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

3. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo snížen v průběhu realizace o další oboustranně 
odsouhlasené činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a 
činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného 
vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejné podmínky 
platí i v případě méně prací. 

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem 
XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  

5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na 
své nebezpečí. Zhotovitel může práce vykonávat pomocí subdodavatelů. Způsob provedení díla 
tak, aby bylo v souladu s dokumentací stavby pro stavební povolení, je oprávněn si zvolit 
zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

IV. 

MÍSTO PLNĚNÍ 
Místo plnění 
Místem plnění je katastrální území obce Velká Polom.  
 
 

V. 

CENA ZA DÍLO 

Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  
Cena celkem bez DPH    839 712,96 Kč 
DPH      176 339,72 Kč 
Cena celkem s DPH   1 016 052,68 Kč 
(slovy: Jedenmilionšestnácttisícpadesátdvě koruny české a šedesátosm haléřů s DPH) 
 
Tato smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, 
konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dle Přílohy č.1 
Položkovým rozpočtem.  
Obec prohlašuje, že předmět díla dle této smlouvy neslouží k ekonomické činnosti objednatele. 
Daň z přidané hodnoty bude uplatněna dle právních předpisů účinných v době plnění. 
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla 
ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, náklady zhotovitele 
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla.  

3. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě 
odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde 
k rozšíření (zúžení) předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně 
zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méně 
práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém 
rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací 
zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v 
nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a.s. v aktuálním znění. 

5. Součástí smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1). 
 
 

VI. 

LHŮTA  
Termín plnění 
1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a po předání staveniště. 

Objednatel předá staveniště Zhotoviteli do 5 dní od podepsání této smlouvy, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.  

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy nejpozději do 15.09.2022 a nejpozději poslední 
den této lhůty dílo předat. Objednatel dílo převezme i s drobnými vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V tomto případě bude v předávacím protokolu i termín odstranění všech vad a 
nedodělků.  

3. V případě, že provádění díla bude pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel 
právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů 
stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla (pokud je harmonogram součásti 
smlouvy), a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, 
zejména klimatické podmínky. 

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se 
prodlouží termín k dokončení a předání díla. 

5. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani 
do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve 
lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 

6. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém 
zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.  O 
předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, 
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 
Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem 
nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich 
odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán zápis.  

8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

 

 

VII. 

VLASTNICTVÍ 
Vlastnictví 

1. Vlastnictví přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním díla, tj. podepsání předávacího 
protokolu.  
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VIII. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Platební podmínky 
1. Platba se uskuteční na základě faktury - daňového dokladu (dále jen faktura). Datum předání a 

převzetí díla uvedený na příslušném protokolu o předání a převzetí díla bude dnem zdanitelného 
plnění. 

2. Právo na zaplacení ceny díla a právo tuto cenu fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem převzetí díla 
Objednatelem.  

3. Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní cenu po obdržení následujících dokumentů od Zhotovitele: 
- Faktura vystavená Zhotovitelem po předání a převzetí díla a  
- kopie protokolu o předání a převzetí díla  

 
 

IX. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat 
platné právní úpravě obecně závazným právním předpisům, českým technickým normám.  K tomu 
se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným 
na jakost a mající prohlášení o shodě dle platných zákonů.   

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou 
kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou 
povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s 
platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci 
stavby musí být předem odsouhlaseny Objednatelem či jeho stavebním dozorem.  

 
 
 

X. 

STAVENIŠTĚ 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků 
třetích osob. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 
b) napojovací body médií; energie potřebné pro realizaci předmětu díla poskytne Objednatel 
bezplatně (na náklady Objednatele).  
Zápis musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektem (Příloha č. 3 – Mapový výstup – rozsah rekonstrukce.) 
4. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném 

k provedení díla. 
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP (součástí 
zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v 
prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  

8. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor 
stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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9. Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci 
stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a 
faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu 
koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. Dále je 
zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského 
dozoru projektanta. 

 
 

 

XI. 

DENÍKY 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 
stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 
těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 
Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí 
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním 
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci stavby pro 
stavební povolení, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci 
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány 
státní správy. 

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 
pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, 
je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné 
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla 
objednatelem.  

9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze 
stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.  

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 
 

XII. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA  
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 
zodpovědnost. Nicméně ustanovení tohoto odstavce nijak nebrání Zhotoviteli použít 
poddodavatele.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
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a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými 
předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných práci 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické 
normy, podklady, podmínky a ujednání uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny a podklady 
objednatele, 

f) poskytnout objednali jím požadovanou dokumentaci a informace 
g) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

7. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

8. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2x za měsíc, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního 
dne jsou povinni účastnit se oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v 
případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění 
stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na 
staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

10. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a 
osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

11. V případě zjištění rozporu platné dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen 
zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

12. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 
Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

13. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a 
osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

14. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
koordinátora BOZP na staveništi. 

 
 
 

XIII. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se 
strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele vyzvat k převzetí díla nebo 
jeho části. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončení díla 
se rozumí: 
a) provedení kompletního díla – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně funkčnosti 

díla, 
b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 

předávané dokumentace. 
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3. Objednatel na výzvu zhotovitele převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání 
stavby.  

4. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 
b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
c) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 

vyhotoveních 
d) v českém jazyce, 
e) stavební a montážní deníky (originál), 
f) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů), 

dokumentaci skutečného provedení stavby, 
 

5. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 

a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) datum ukončení záruky na dílo, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) seznam převzaté dokumentace, 
g) soupis případných vad a nedodělků, pokud jej předávané dílo obsahuje, s termínem jejich 

odstranění, 
h) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
i) datum a místo sepsání zápisu, 
j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Objednatel je oprávněn převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s 
jinými nebrání užívání díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a převzetí budou 
zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání a 
převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po 
zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá 
zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, 
uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z 
opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí 
díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele 
přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného 
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 
rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku. 

 
 

XIV. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
obecně závazným právním předpisům, dokumentaci stavby pro stavební povolení, platným 
technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, 
platných v České republice v době jeho realizace, zadávacím podmínkám (zadávací dokumentaci) 
a požadavkům stanoveným v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
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dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 
a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v 
záruční době. 

3. Zhotovitel poskytuje záruku na svítidla v délce 84 měsíců, na práci a ostatní dodávky záruku v 
délce 24 měsíců. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. 
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně (doporučeným 

dopisem, emailem, kdy Zhotovitel potvrdí přijetí) oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se 
projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady. 

 
 
 

XV. 

VADY DÍLA 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele 
písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, bezplatně odstraní 
reklamované vady.  

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
b) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
c) odstranit vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 30 kalendářních dnů od oznámení vady 

objednatelem, 
5. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy reklamace uplatněna nejpozději 

poslední den záruční doby.  
6. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 

stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel 

 
 

XVI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí díla. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném díle, která byla 
způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání zhotovitele.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat 
v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za způsobenou škodu do výše 100% ceny díla uvedené v této smlouvě.  
 
 

 

XVII. 

SANKČNÍ PODMÍNKY 

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. 2. této smlouvy.  
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH za 
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení. 

3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním reklamované vady a každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení. 

4. V případě prodlení s úhradou jakékoliv platby, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Obec má nárok na smluvní pokuty, pokud jsou sjednané a pokud na ně vznikne nárok, max. do 
výše 10 % z ceny díla za všechny případy, kdy dojde ke vzniku nároků na jejich uplatnění po 
zhotoviteli.  

 
 

 

XVIII. 

VYŠŠÍ MOC 

Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.  

2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, 
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení 
díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, 
na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou 
smlouvy nebo na jejím ukončení. 

4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, 
povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 
 
 

XIX. 

GDPR 

 

1. Smluvní strany jsou obecně při plnění Smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění („ZZOÚ“), a od 25.05.2018 s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění 
(„Nařízení“). 

2. Budou-li si Smluvní strany za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím 
účelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle § 6 ZZOÚ a od 25. května 2018 v souladu s čl. 
28 odst. 3 Nařízení. 
 
 

 

XX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Závěrečná ustanovení 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k 
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a Objednatel je 
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povinen uhradit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady, které Zhotovitel v rámci provádění díla 
měl; zánikem smlouvy rovněž nezanikají nároky na náhradu škody a na smluvní pokutu podle 
smlouvy. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

6. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za 
následek neplatnost ostatních ustanovení. 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění k podpisu této 
smlouvy. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

10. Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby Zhotovitel byl oprávněn veškeré pohledávky (i budoucí) 
vzniklé na základě této Smlouvy postoupit na třetí osobu. Objednatel se zavazuje poskytnout 
Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k takovémuto postoupení pohledávek, zejména 
předloží bezodkladně Zhotoviteli na jeho žádost veškeré požadované ekonomické ukazatele 
(aktuální i historické), potřebné k posouzení bonity Objednatele ze strany případného postupníka 
(faktoringové společnosti, banky apod.). Tato povinnost se vztahuje i na veškeré účetní (finanční) 
výkazy, včetně předběžných ekonomických výsledků za předchozí hospodářský rok. A dále 
potvrdí (podpisem osoby oprávněné zastupovat Objednatele v této záležitosti) Zhotoviteli veškeré 
podklady nutné k postoupení pohledávek, zejména potvrzení o doručení oznámení o postoupení a 
uznání dluhu.  

11. Smlouva může být zveřejněna jen pokud obě strany odsouhlasí anonymizaci této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují a ujednávají, že před případným uveřejněním této smlouvy dle 
příslušných ustanovení zákona o registru smluv mají povinnost kontaktovat druhou ze smluvních 
stran za účelem výsledného vymezení či potvrzení okruhu konkrétních chráněných informací, 
které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty; smluvní strany se 
zavazují poskytnout si v této věci veškerou nezbytnou a efektivní součinnost. 

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

13. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada obce na svém zasedání dne 
31. 5. 2022 usnesením č. RO/1822/97/1433. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Technická specifikace Svítidel 
Příloha č. 3 – Mapový výstup – rozsah rekonstrukce 
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Položkový rozpočet Příloha č.2

Položka Kč/MJ Kč celkem Kč/MJ Kč celkem
1 LED svítidlo 20-35W ks

2 Připojovací svorky pro kabel CYKY na venkovní vedeni ks

3 Demontáž svítidla kompletní, vč. likvidace kmpl

4 Nový výložník ks

5 Montáž svítidla kompletní, vč. zapojení kmpl

6 Montážní plošina MH

7 Revize kmpl

8 Podružný materiál kmpl

9 Úprava rozvaděče kmpl

Celkem Kč bez DPH

Název zakázky: Veřejné osvětlení Velká Polom

č.

839 712,96

ČEZ Energetické služby s.r.o.

Počet MJ

Výdaje v Kč bez DPH
materiál práce



PreLED 2G představuje inovativní formu veřejného 
osvětlení. Svítidlo, které je možno namontovat na 
rameno výložníku či sloupu, je tvořeno hliníkovým 
odlitkem a tvrzeným sklem umožňujícím beznástro-
jový přístup do svítidla.  Výměnu LED zdroje i před-
řadníku lze provést bez nutnosti demontáže celého 
svítidla. Vysoké krytí IP66 zajišťuje jeho dlouhodo-
bou životnost. Svítidlo je vysoce odolné proti vlivům 
počasí i možnému působení vandalů. Polohovací 
hliníkový kloub umožňuje svítidlo nastavit v rozsa-
hu ± 15°, a to v horizontální i vertikální poloze.

Těleso / Housing  / Cuerpo

Difuzor / Diff user / dDifusor 

Těsnění / Gasket / Sellado

Klipsy / Clips / die Klemmen

PreLED 2G represents an innovative version of 
public lighting. Lighting which is possible to install 
on the arm of boom or column, it is made of an 
aluminium casting and hardened glass which 
enables an access into the lighting without tools. 
Change of the LED source and ballast is possible 
without the necessity of disassembling the 
whole lighting. High enclosure IP66 guarantees 
a long-term lifetime of the whole lighting. The 
lighting is high resistant against weather impacts 
and possible destruction caused by vandals. The 
convertible aluminium joint enables to place the 
lighting in a range of +- 15° either in the 
horizontal or vertical position. 

HLINÍK / ALU

PMMA + SKLO / + GLASS / + VIDRIO
POLYURETAN / POLYURETHAN 

HLINÍK / ALU

PreLED 2G presenta una forma innovadora de 
alumbrado público. La lámpara, que se puede 
montar en un brazo de pluma o columna, está 
hecha de aluminio fundido y vidrio endurecido, lo 
que permite un acceso sin herramientas. 
El cambio de la fuente de LED y el balasto se 
pueden hacer sin necesidad de desmontar toda la 
lámpara. La cubierta alta IP66 asegura una larga 
vida útil. La lámpara es muy resistente a la intem-
perie y al vandalismo. La junta articulada de 
aluminio permite ajustar la lámpara ± 15 ° tanto, 
en posición horizontal como vertical.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
PUBLIC LIGHTING

ILUMINACIÓN PÚBLICA

PreLED 2G PreLED 2G 

O PRODUKTU / ABOUT THE PRODUCT / SOBRE EL PRODUCTO

MATERIÁL / MATERIAL LED SYSTÉM / LED SYSTEM 
Modul / Module 

LED čipy / LED chips 

K / K
Životnost / Service life L90F10
CRI / CRI 
Napájecí zdroj / Power supply 

/ Fuente de alimentación

LED modul THOME Lighting
CREE / SAMSUNG / LG
4000K

100 000 H
70

OSRAM

STANDARD / STANDARD   

NA VYŽÁDÁNÍ  / ON REQUEST / BAJO PEDIDO

SVĚTELNÁ CHARAKTERISTIKA / DISTRIBUTION OF LUMINOUS INTENSITY / CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

PreLED 
2G 

THOME LIGHTING KATALOG THOME LIGHTING KATALOG

6AK 9AK CROSS 14AK 16AK 106AS

Máme spoustu výkonových variant. Zde uvádíme pouze vybrané typy. 
Pro další varianty výkonů neváhejte kontaktovat  info@thomelighting.com

For other performance variants please contact info@thomelighting.com
Para otras opciones de rendimiento póngase en contacto con: 

info@thomelighting.com

PRE2033  PRELED 2G °2590lm 19W          19  °2590  136 A/C 10kV  740  66  14AK  S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2024 PRELED 2G °4190lm 34W      34  °4190  123 A/C  10kV 740  66  14AK  S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2051     PRELED 2G °5730lm 49W          49  °5730  117 A/C  10kV 740  66  14AK  S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2035    PRELED 2G °9000lm 77W          77  °9000  117 A/C 10kV 740  66  14AK S/V 595 x 270 x 106 mm / 5 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2036    PRELED 2G °14200lm 113W        113  °14200  125 A/C  10kV 740  66  14AK S/V 775 x 360 x 126 mm / 10 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO
PRE2034    PRELED 2G °18660lm 158W        158  °18660  118 A/C  10kV 740  66 14AK S/V 775 x 360 x 126 mm / 10 kg
 IP66 4K ASTRODIM+CLO

Číslo
Number 
Número

Popis
Description
Descripción

W Im Im/W
Řídící systém 

Dimming
Sistema de control

Přepěťová ochrana
Surge protection

Proteccion al 
sobrevoltaje (1 pulse) 

CRI/K IP
Optika 
Optics
Óptica

Montáž 
Montage

Instalación

Rozměr 
DxŠxV

mm

Size 
LxWxD

mm

Dimensiones 
L x AN. x AL.

mm

40 41 
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