
 
 

Smlouva o dílo 
č. OP-XX-XXX 

podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
Objednatel    

se sídlem  
zapsaný u  
zastoupený:   
    
IČO:     
DIČ:     

 
Zhotovitel   High5Solutions s.r.o. 

se sídlem Ovocná 1398/14, Zábřeh, 700 30 Ostrava 
zapsaný u KS v Ostravě, odd. C, vložka 70397  
zastoupený:  Michaelou Liberdovou 
   jednatel společnosti 
IČO:    06043577 
DIČ:   CZ06043577 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s.č. účtu: 278375819/0300 

 
Předmět smlouvy Rekonstrukce / výměna svítidel za novou LED soustavu, v 

prostorách objednatele (adresa……...), v rozsahu dle cenové 
nabídky na modernizaci osvětlení č. CNXXXXXXXX ze dne 
27.9.2021 a návazné projektové dokumentace OP-XX-XXX. 
 
Se zárukou 
- na LED tělesa    X let 
- na komponenty řízení  X roky 
- na elektromontážní práce X roky 
- baterie nouzových svítidel X měsíců 
Podpisem smlouvy objednatel potvrzuje, že se seznámil se 
Záručními podmínkami zhotovitele v platném znění, které jsou 
umístěny na webové adrese www.ledprojekty.cz/download. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Součástí dodávky je 
- odvoz a likvidace veškerých materiálů vzniklých při plnění 

díla zhotovitelem 
- výměna kabeláže od rozvaděče po koncové zařízení (bez 

zásahu do rozvaděče) 
- vystavení revizní zprávy 
- necertifikované kontrolní měření při předání díla 

 
Techničtí zástupci  za objednatele 
      

tel.:  ,  email:  
 
za zhotovitele 
Rostislav Široký 
Tel.: 722 932 770,  email: siroky@ledprojekty.cz 

 
Cena díla, splatnost  Celková cena díla byla smluvními stranami stanovena na částku  

XXX.XXX Kč bez DPH. DPH bude vyčíslena na daňovém dokladu a 
účtována dle platných daňových předpisů. 
 
Objednatel zaplatí zhotoviteli na plnění předmětu smlouvy 
zálohu ve výši XXX.XXX Kč se splatností 15 dní. 
 
Konečná faktura bude vystavena po písemném předání díla 
objednateli, se splatností XX dní od data podpisu předávacího 
protokolu. 
 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu, 
včetně uvedení čísla této Smlouvy. Podmínkou pro úhradu ceny 
díla je předání díla objednateli a jeho převzetí. V nejistotě se má 
za to, že faktura byla doručena objednateli 3 kalendářní dny po 
jejím odeslání zhotovitelem. Je-li objednatel s úhradou faktury v 
prodlení, je založeno právo zhotovitele uplatnit úrok z prodlení 
ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
Vlastnictví díla přechází na objednatele po jeho celkové úhradě. 

 
Termín plnění Do XX.XX.XXXX, pokud se smluvní strany prokazatelně 

nedohodnou jinak. Je-li zhotovitel v prodlení s termínem plnění 
předmětu smlouvy, je založeno právo objednatele uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z celkové 
ceny díla bez DPH, avšak za předpokladu, že k prodlení došlo 
prokazatelně z viny zhotovitele, nikoliv objednatele. 



 

 
 
Ostatní ujednání 1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování zásad 

souvisejících s požární ochranou, bezpečností a ochranou zdraví 
všech zaměstnanců v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Tím není dotčena 
povinnost objednatele poskytnout zhotoviteli v rámci jeho 
součinnosti při provádění díla v případě úrazu na staveništi 
veškerou dostupnou pomoc. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré platné hygienické předpisy. 
2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování platných 
technických a technologických norem a podmínek souvisejících 
se zhotovováním díla. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k provedení díla nezbytné. 
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, 
s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla bez připomínek 
na vědomí. 
5. Objednatel se dále zavazuje provést nezbytná opatření ve 
vlastním provozu tak, aby zhotoviteli byla umožněna bezpečná 
realizace díla. 
6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům 
nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z podmínek při 
provádění díla nebo z odborných znalostí, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v 
předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
7. Platnost smlouvy nastává dnem podpisu, účinnost dle 
textu. Pro účely této smlouvy jsou závazná i e-mailová sdělení, 
pro tento účel bude využita emailová adresa 
liberda@ledprojekty.cz 
8. Změny nebo doplnění smlouvy o dílo mohou provádět 
smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou 
chronologicky číslovány a podepsány osobami k tomu 
oprávněnými. Vícepráce v rozsahu do 5ti %  je oprávněn potvrdit 
zápisem do stavebního deníku technický zástupce zhotovitele.  
9. Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 

 



 
 
Za objednatele  Dne XX.XX.XXXX, v  
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Za zhotovitele   Dne XX.XX.XXXX, v  
 
 
 
 
 
 
 
    Michaela Liberdová 
    jednatel společnosti 
 
Přílohy smlouvy  

- finální cenová nabídka 
- projektová dokumentace (světelně technický výpočet) 


