
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č.: 55/2016 
uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 Čl.I.  Smluvní strany 
  
Objednatel :   Základní škola Roudnice nad Labem 
                         Jungmannova 660, 413 01 Litoměřice 
                         Zastoupena panem Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem školy 
                         Tel. 603 835 775 
                         IČ: 46773606 
                                                    
Zhotovitel :  ALESTRA s.r.o. 
    Tišnovská 305, 664 34 Kuřim 
  Zastoupena:  Radomír Dočekal – jednatel firmy ALESTRA s.r.o. 
    IČO29196485, DIČ: CZ29196485 
    Bankovní spojení : 196340102/0600 
    Tel.: 608 78 44 43 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
Čl.II.  Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je dodávka a montáž dětského hřiště na základě cenové nabídky č. 16DH0456 pro  
zakázku „ Vybavení zahrady ŠD herními prvky“. 
Předmět díla je umístěn na pozemku objednatele. Uložení a odvoz vytěžené zeminy zajistí zadavatel. 

 
Čl.III. Termín plnění 

Doba zahájení prací :  do 3 týdnů od podpisu smlouvy  
Předání díla            : do 15.12. dle požadavku objednatele 
V případě nepříznivého počasí v termínu plánované realizace, se tato odsouvá na dobu nezbytně 
nutnou. O této změně budou obě strany vzájemně vyrozuměny.  

Na předání a převzetí předmětu plnění zajistí Zadavatel odpovědného pracovníka, který bude 
dosažitelný také v průběhu realizace předmětu plnění. 

 
Čl.IV. Specifikace ceny za dílo a platební podmínky 

 
1.) Zhotovitel a Objednatel se dohodli na smluvní celkové ceně za  provedení předmětu plnění 

dle čl.II  - cena bez DPH 175.058,01 Kč DPH 21 % 36.762,19 Kč, cena celkem včetně  DPH  21 
% výši : 211.820,-  Kč  včetně barevného nátěru, dopravy a montáže . 

2.) Tato cena je konečná a maximálně přípustná. Její změna je přípustná pouze v případě 
změny daně z přidané hodnoty. 

3.) Objednateli bude po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků vystaven daňový 
doklad na částku: 211.820,- Kč včetně DPH se splatností 14 dnů od předání dokladu 
zadavateli.  

4.) Neprovedené práce budou z celkové částky odečteny. Případné změny podkladů 
provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou 
dodatků.  

5.) Případné vícepráce musí odsouhlasit předem zadavatel a to včetně ceny a termínu 
realizace, podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel 
vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky. 

 
       Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.)     
       včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací nejprve ústně a druhý den písemně     
       odsouhlaseny Objednatelem. Tímto úkonem nastává Zhotoviteli právo na jejich úhradu. Veškeré      
       vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.) včetně jejich   
       ocenění budou promítnuty do dodatku této smlouvy o dílo. 



 
Čl.V. Smluvní pokuta 

 
  1)  V případě prodlení platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši   
        0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

2) V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla dle čl.III., je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli slevu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. (Nebyl-li termín 
předání díla po dohodě přesunut z důvodu nepříznivého počasí.)  

3) Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané 
pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této  
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
Čl.VI. Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele 

      1)  Zhotovitel díla je povinen, podle čl.VI. odst.9, provádět periodické revizní kontroly na vyžádání    
            Objednatele za úplatu (viz. příloha č. 1 ). Objednatel  je povinen denními a periodickými   
            kontrolami kontrolovat stav hřiště. 

        2)  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě.   
        Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednaným termínem, pokud vyrozumí Objednatele 2     
        dny předem. 
  3) V den ukončení díla, případně provedení jeho části, je Objednatel povinen převzít část či celé   
        dílo. Tímto aktem přechází odpovědnost za převzatou část ( celé dílo ) na objednatele až do   
        celkového uhrazení. 
4) Zhotovitel díla může pověřit zhotovením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla     
      jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
5) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovením, ukončením a předáním díla Objednateli a to    

formou „ Zápisu o předání a převzetí díla“. Dílo bude prosto nedodělků. 
6) Případná reklamace musí obsahovat :  

  1. číslo smlouvy o dílo, datum uzavření 
  2. popis závady, fotodokumentace 
  3. telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení. 

7) Zhotovitel poskytuje záruku 120 měsíců na dílo jako celek, 60 měsíců na provedené práce, 60 
měsíců na povrchovou úpravu kovových prvků (komaxit, zinek), materiál HDPE 10 let,  
ostatní záruky dle občanského zákoníku. V této době se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít 
po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje vady, za něž odpovídá, 
odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu 
závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji 
odstraní z provozu vůbec.  

8) Záruka se nevztahuje na : živelné pohromy, vandalismus, nadměrné opotřebení. 
Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou 
prokazatelně způsobené činností zhotovitele. 

9) Objednatel je povinen provedené dílo, které je prosto nedodělků, převzít a zaplatit dohodnutou    
cenu za jeho provedení. Přitom je pověřená osoba za Objednatele povinna provedené dílo  
prohlédnout a se Zhotovitelem podepsat zápis o předání díla. 

       10) Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k provedení zpoplatněné předsezonní  
  roční kontroly herních prvků  ve lhůtě 1 x za 12 měsíců od předání díla k užívání, tato lhůta se  
  může změnit podle typu herního zařízení a stupně zatížení, nesmí však přesáhnout 12 měsíců od  
  poslední  kontroly. 
             Pokud není Zhotovitel vyzván Objednatelem nebo investorem ke kontrole alespoň 1 x za 12  
  měsíců, vztahuje se na provedené  dílo pouze záruka daná občanským zákoníkem.  
            Cena dle platného ceníku Alestra s.r.o. : 
                Prvek - 250,- Kč 
                                           Sestava - 350,- až 500,- Kč dle velikosti sestavy   
                                           Doprava - 9,- Kč/km – maximálně však 1.500,- Kč bez DPH celkem za dopravu 
 
 



Čl. VII.  Prohlášení 

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními 
podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, a že se soutěžními podmínkami a 
zadávací dokumentací souhlasí. Dále zhotovitel čestně prohlašuje, že cena díla ve smlouvě uvedená 
je cenou konečnou a změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.  

Čl.VIII.  Závěrečná ustanovení 
 
1) Jakákoli doplnění nebo změny této smlouvy jsou možná pouze písemnou formou na základě 

dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě. 
2) Objednatel díla zabezpečí na den realizace přívod el. energie 230 a 380 V přívod vody. Dále 

Objednatel zajistí, aby 7 dnů nebyly herní prvky používány a to ani výjimečně. 
3) Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit z důvodu porušení ustanovení této 

smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4) Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami. 
6) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních. 
7) Nedílnou součástí této smlouvy je plné znění Nabídky č. 16DH0384, které slouží jako položkový 

rozpočet.  
8) Dokud Objednatel neuhradí celou smluvní částku podle čl. IV. odst. 1 včetně případných 

dodatků smlouvy, je dílo ve výhradním vlastnictví Zhotovitele a ten s ním může nakládat do 
doby úplného zaplacení dle svého uvážení. 

9) Tato smlouva byla mezi účastníky sjednána na základě jejich shodné a oboustranně svobodné a 
vážným způsobem projevené vůle při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu 
závaznou. 

10)  Zhotovitel zodpovídá za to, že herní prvky jsou v souladu s požadavky příslušné ČSN EN 1176. 
 

 
 
 

V Kuřimi dne:  25.10.2016 
 

 
 
 

………………………………….                                                                 ……………………………... 
        Zhotovitel                                                                                                    Objednatel 

              
 
 
 
Nedílnou součástí smlouvy jsou: 
 
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA č. 1 ke návrhu smlouvy o dílo č. 55/2016 
 

Odstavec 1. Kontroly 
 
     Objednatel ( provozovatel ) je povinen provádět denní, periodické kontroly stanovené dle zatížení 
dětského hřiště nejméně však jedenkrát ročně a to vždy před nastávající sezónou se zavazuje provést 
kompletní předsezónní opravy a údržbu dětských prvků. Tyto práce může objednat za úplatu  u 
zhotovitele ( dodavatele ).    

Odstavec 2. Dopadové plochy 
 
     Objednatel ( provozovatel ) je povinen zřídit ( pokud není součástí dodávky dětských prvků ) 
odpovídající dopadové plochy podle ČSN EN 1177: 

- pádová výška do 1 m: kvalitní travní drn ( ornice ) 
- pádová výška do 3 m: kačírek – frakce ( bez prachových a jílových částic – atest )      
   2 – 8 mm ( hloubka 300 mm + trativodní podloží + dělící zahradní fólie ) 
- gumové plochy z recyklátů pádové výšky viz. tabulka 

 
Tabulka možných výšek pádů na gumový povrch 
Deska na dětské hřiště FST 30 500 x 500 x 30 mm 
Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,0 m pro beton  
                                                                                                do 1,4 pro štěrk 
Deska na dětské hřiště RF 550 500 x 500 x 50 mm  
Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,1 pro beton 
                                                                                                do 1,5 pro štěrk 
Deska na dětské hřiště RF 540 500 x 500 x 40 mm  
Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 1,7 m pro beton 
                                                                                                do 1,9 pro štěrk 
Deska na dětské hřiště RF 115 1000 x 500 x 65 mm  
Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 2 m pro beton 
                                                                                                do 2,4 pro štěrk 
Deska na dětské hřiště RF 18 1000 x 500 x 80 mm  
Bezpečný výška pádu podkladů pro gumový povrch: do 2 m pro beton 
                                                                                                do 2,4 pro štěrk 
 
Všechny desky na dětské hřiště byly testovány v TÜV Österreich dle normy prEN 1177 na betonu a 
štěrku. 

Odstavec č. 3 Pískoviště 
      
      Pískoviště musí být provedena včetně možného zakrytí před možností znečištění zvířaty. Výměnu 
písku v pískovištích nejlépe 2x ročně.  

 
Odstavec č.4 Oplocení herních ploch 

 
      Doporučujeme zhotovení kompletního zhotovení herních ploch dětských hřišť se vstupními  
( únikovými brankami ) min. 2 ks.  
 

Odstavec č. 5 Provozní řád – informační tabule 
 

- každé dětské hřiště musí být dovybaveno letním a zimním provozním řádem a informační tabulí o   
  servisu, typu výrobku, lékařské pomoci a adresou zřizovatele pokud nebylo součástí dodávky prvků. 
- provozovatel odpovídá za provoz na veřejném hřišti 
- předpokládaná doba životnosti výrobku je deset roků od instalace. Po uplynutí této doby je nutné   
  provést odbornou výměnu dosloužilých prvků a po celkové kladné revizi je možné používat hřiště   
  dále. Likvidace prvků je upravena v zákoně o odpadcích. 



PŘÍLOHA č. 2 ke návrhu smlouvy o dílo č. 55/2016 
- skluzavky 

 
Odstavec č. 1 Kontrolní činnost 

 
     Provozovatel je povinen zabezpečit pravidelnou kontrolu skluzavky určeným kvalifikovaným a 
proškoleným pracovníkem. O kontrole musí vést dokumentaci, která obsahuje minimálně plán kontrol, 
s uvedením termínu běžných, provozních a hlavních kontrol a jejich výsledek,komentář a termíny 
provedených činností. Při kontrolách se sleduje hlavně: 
 

a) stav upevnění skluzavky k nosné konstrukci / prvku 
b) těleso skluzavky a jeho opotřebení. V případě, že dojde k prodření nebo zlomení povrchu a hrozí 

uvolňování skelných vláken, je nutno skluzavku podle možnosti opravit nebo odstranit a 
nahradit novou. 

c) Okolí skluzavky vzhledem k jeho bezpečnosti ( nesmí zde být střepy,kamení nebo jiné tvrdé a 
potenciálně zraňující prvky ) a skluzavka musí splňovat výše uvedené požadavky. Ty musí být 
splněny minimálně v rozsahu bezpečnostní  zóny. 

 
     Kontroly je nutno provádět v intervalech: 

- běžnou kontrolu minimálně 1 x týdně, v případě zvýšeného provozu nebo možného vandalismu 
denně 

- provozní kontrolu 1 x měsíčně a při zahájení kontrolu provádí nejlépe odborný technický 
kontrolor s certifikátem. 

 
Odstavec č. 2 Údržba 

 
     Provozovatel musí vypracovat, zavést, dodržovat a dokumentovat rozvrh údržby a tuto údržbu 
provádět , nejlépe v návaznosti a na vykonávanou kontrolní činnost. 
     Údržbu a opravy je nutno provádět s vyloučením veřejnosti. Rozsah údržby neminimálně: 

a) očištění a / nebo oprava povrchu skluzavky. Plochu žlabu skluzavky prodřenou na laminát 
nelze opravovat. 

b) Dotažení upevňovacích prvků 
c) Oprava upevnění příčného držadla, nesmí prokluzovat 
d) Odstranění nevhodných a rizikových předmětů z okolí skluzavky 
e) Kontrola povrchu tlumícího pád 

 
     Upozornění: skluzavka musí být instalována v souladu s požadavky ČSN EN 1176 – 3:2000 a  ČSN 
EN 1177 : 1998 v platném znění. 
 

Kontrola a údržba – upozornění 
     Četnost kontrol a údržbu musí provozovatel přizpůsobit umístění skluzavky s ohledem na klimatické 
podmínky a způsob používání zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 


