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SMLOUVA O DÍLO č. 01/01/2018 
uzavřená dle obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., 

ve znění změn a doplňků 
 
Objednatel: Obec Blučina 

nám. Svobody 119, 664 56 Blučina  
  IČ: 00281611 
    Zastoupená starostou obce Mgr. Janem Šenkýřem  
 

Zhotovitel: MgA. Josef Červinka, Jičínská 1512/323, 288 02 Nymburk 
  IČ: 676 14 124 
  DIČ: CZ7609121003 
  Bankovní spojení GE Money Bank 153 812 130/ 0600 
  Povolení k restaurování MK ČR 3425/2000 a MK ČR 52229/2011 
  
I. Předmět smlouvy 
 

1. Místem plnění této smlouvy je obec Blučina, nám. Svobody, č. p. 329 v k.ú. 
Blučina, rejstříkové číslo objektu 25051/7-656. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zrestaurovat morový sloup na 
náměstí v Blučině a závazek objednatele toto dílo převzít, zaplatit zhotoviteli plnou 
cenu za jeho provedení a poskytnout zhotoviteli součinnost při plnění dle této 
smlouvy.  

3. Předmětem díla je celkové zrestaurování morového sloupu, jako výrazné barokní 
dominanty na náměstí v Blučině a to předpokládá následující práce: 

- lokální předzpevnění kamene na bázi esteru kyseliny křemičité 
- biocidní ošetření 
- očištění povrchu včetně odstranění krust 
- odstranění nevhodných sekundárních vysprávek 
- zpevnění kamene prostředkem na bázi esteru kyseliny křemičité 
- dle rozsahu salinity odsolení soklových partií architektury a balustráda 
- injektáž 
- tmelení 
- obnova spárování ve vápenném systému 
- model, forma a výdusek sochy anděla u erbu 
- přesazení rozestupujících se schodových stupňů a balustrády na nový základ 
- obnova zlacených ploch 
- lokální plastické a barevné retuše 
- oplechování říms soklových částí Pb plechem 
- přitažení a utěsnění spon sloupu 
- stabilizace trhliny na soše Panny Marie 
- doplňky větších částí (křídla, ruce apod.) výdusky 
- zhotovené repliky kované branky 
- závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace 

 
II. Cena za dílo: 
 
1. Cena za provedení díla je celkem 594 870 Kč bez DPH. 
2. Cena za etapu v roce 2018 je celkem 396 800 Kč bez DPH. 
3. DPH bude účtováno v platné sazbě. 
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4. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy 
 
III.  Doba plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo na první etapě zahájit do 30. 5. 2018, dokončit jej a 

dokončené je předat objednateli do 30. 11. 2018 
2. Celkové dokončení díla se předpokládá na základě dodatků smlouvy do listopadu 

2019. 
 

III. Platební podmínky 
 

1. Závěrečná faktura bude vystavena po dokončení a předání prací. 
2. Platby budou prováděny měsíčně na základě skutečně provedených prací. 
3. Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít lhůtu splatnosti 14 dní. Lhůta 

splatnosti se počítá od data doručení faktury objednateli. 
 
V. Podmínky provedení díla 
 
1. Záruční doba díla činí 36 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí 

hotoveného díla (etapy) objednatelem. 
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škody a náklady, které event. vzniknou 

vadným plněním díla zjištěným v průběhu prací. 
 

VI. Práva a povinnosti objednatele 
 
1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli nepřetržitý a neomezený přístup 

k místu plnění.  
2. Objednatel zajistí potřebnou technickou přípomoc (dostupnost vody, el. proudu, 

zábor veřejného prostranství apod.). 
3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla. 
 
VII. Práva a povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této 

smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména: 
a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele a zástupcům památkové péče 

provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění zápisů a předávat objednateli 
kopie zápisů  

b) při provádění prací bude respektováno závazné stanovisko č. 38/2017 MěÚ 
Židlochovice ze dne 20.11. 2017.  

 
 
VIII. Vyšší moc 
 
1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají 
bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený 
archeologický výzkum apod.).  
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2. Pokud nastoupí vyšší moc, je zhotovitel povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění 
smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková 
opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené vyšší mocí a z ní 
plynoucího neplnění závazků.  

3. Pokud by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků o více než 
měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v 
další realizaci smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je 
objednatel oprávněn okamžitě od této smlouvy písemně odstoupit. 

 
IX. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní 

pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení oproti termínu předání 
sjednanému v bodě III. 1. této smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 2 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení s úhradou dílčí nebo konečné faktury. 

 
X. Závěrečná ustanovení 
 
1. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné či nevymahatelné, bude 

tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a 
povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují 
nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením 
bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či 
nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 

2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.  

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

4. Případné spory spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou 
dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými 
právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně Obchodním 
zákoníkem. 

 
 
 
V Blučině dne 1. 2. 2018 
 
 
 
  
 …………………………… ……………………………… 
 MgA. Josef Červinka Mgr. Jan Šenkýř  
 zhotovitel starosta obce 


