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          Smlouva o dílo 
 

o výrobě, dodávce a montáži interiéru uzavřená podle § 2586 občanského 
zákoníku č. 89/2012 v platném znění mezi: 

 
     

MČ Praha-Ďáblice 
se sídlem: Květnová 553/52, 182 00 Praha-Ďáblice 
zastoupena: Ing. Milošem Růžičkou, starostou 
IČ: 00231266 
Bankovní spojení: PPF Banka, a.s., Praha 6 
Číslo účtu: 501855998/6000 
(dále jen „objednatel“) 

      a 
 

………………………………. 
se sídlem: ……………………………………  
zastoupena: ……………………………, jednatelem  
registrace v obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v ……………………… 
…………………………….  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
Číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel“) 
     

 
I. Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje zhotovit dílo dle této smlouvy 

a objednatel se zavazuje dílo písemně převzít a zaplatit cenu podle článku II. této 
smlouvy.  

2. Předmětem díla je výroba, dodávka a montáž interiéru dle přílohy č. 1 
(cenová nabídka), která je součástí této smlouvy.  

 
3.  Případné vícepráce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy objednané 

bude zhotovitel respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích této smlouvy 
nebo zvláštními smlouvami a budou objednatelem placeny zvlášť. Současně 
budou dohodnuty termíny pro provedení víceprací, případně bude dohodnuta 
změna doby splnění díla.  

 
II. Cena 

 
1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí 330.327,- Kč bez DPH 
    (Slovy: Tři sta třicet tisíc tři sta dvacet sedm korun českých). 
 
2. K této ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v zákonem aktuálně platné      
    výši. 
 
Cena díla bude objednatelem uhrazena formou záloh a konečného vyúčtování       
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po předání díla následujícím způsobem: 
a) Zálohová faktura na částku 200.000 - Kč včetně DPH bude 

uhrazena po podepsání této smlouvy, 
b) po ukončení montáže a předání díla objednateli provede 

zhotovitel závěrečné vyúčtování formou faktury a objednatel uhradí zhotoviteli 
zbývající část smluvené ceny včetně DPH, 

c) smluvní splatnost platebního dokladu se stanoví 30 dní po 
jeho doručení objednateli. 

 
III. Doba plnění 

 
Doba plnění je stanovena do 31.8.2018. Pokud nebude zhotoviteli umožněn nástup 
na montáž ve sjednaném termínu, posouvá se termín dokončení díla o počet dnů, 
kdy nebylo zhotoviteli umožněno provádět montáž díla z důvodu stavební 
nepřipravenosti. Zhotovitel se může dostat do prodlení se zhotovením díla dle této 
smlouvy, nebude-li mu poskytnuta objednatelem včas potřebná součinnost nebo 
nesplní-li objednatel povinnosti dle této smlouvy nebo právních předpisů.  

 
IV. Místo plnění 

 
Místem plnění je stanoven objekt budovy OD Praha-Ďáblice. 

  
                                     V. Nabytí vlastnického práva  
 
Objednatel nabývá vlastnického práva k předmětu smlouvy v okamžiku předání díla. 

 
 VI. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy 
 

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele od okamžiku, kdy 
jsou zhotovené části díla předány.   

 
 VII. Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku po dobu 24 měsíců ode dne                
protokolárního předání díla objednateli. Záruční doba na spotřebiče dodané 
v souvislosti s vybavením interiéru se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2. Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně    
bez zbytečného odkladu. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé neodbornou obsluhou a    
nevhodným užíváním. 

4. Vady vzniklé neodbornou obsluhou a nevhodným užíváním zhotovitel                   
odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele. 

 
 VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Zhotovitel prověří realizační dokumentaci do 14 dnů po obdržení od 
zadavatele, zda nemá žádné zřejmé nedostatky.  
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2. Objednatel je povinen řádně a včas zabezpečit zhotoviteli možnost montáže 
zboží v místě plnění.  

3. Objednatel oznámí minimálně pět dní před započetím montáže zhotoviteli 
stavební připravenost prostor určených pro realizaci díla.  

4. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu provádění montáže bez úhrady 
odběr elektrické energie.  

5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

6.Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Při zjištění, že 
dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou či s projektovou dokumentací, je 
objednatel oprávněn požadovat nápravu věci.             

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat bezpečnostní a požární 
předpisy. 

8. V průběhu montáže díla jsou do prostor provádění montáže oprávněni 
vstupovat pouze k tomu pověření pracovníci zhotovitele. Bez předchozího 
souhlasu zhotovitele není objednatel oprávněn užívat dílo ani jeho dokončenou 
část, které nebyly řádně předány a převzaty. 

9. O předání a převzetí díla, včetně montáže, sepíší smluvní strany písemný 
protokol.  

10. Smluvní strany považují informaci a jednání vyplývající z této smlouvy za 
důvěrné.Tuto větu musím vyhodit pryč, neboť naší povinností je zveřejňovat 
všechny smlouvy a objednávky nad 50 000,- Kč do registru smluv. 

 
IX. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla dle této smlouvy uhradí 
objednateli na požádání smluvní pokutu   ve výši 0,1% z hodnoty nedodané části 
díla za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s placením záloh či konečného vyúčtování 
smluvené ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na požádání 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z nezaplacené ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 

3. Ustanovením o smluvní pokutě není nikterak dotčeno právo zhotovitele na 
náhradu škody. 

4. Obě smluvní strany mají právo pokutové sankce prominout, a to částečně, 
nebo v plném rozsahu. 

 
 
 X. Obchodní tajemství  
 

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné v 
souvislosti s naplňováním předmětu této smlouvy, nezveřejňovat je bez vzájemného 
souhlasu ve vztahu k třetím osobám a nepoužít takovéto informace ve svůj či cizí 
prospěch nad rámec plnění této smlouvy bez písemného souhlasu druhé strany. 
Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem rozšiřovat své dobré obchodní 
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jméno a budou usilovat o vzájemný prospěch. Toto ustanovení platí i po ukončení 
spolupráce smluvních stran dle této smlouvy. 

 
 XI. Závěrečná ujednání 
1. V technických záležitostech jsou oprávněni jednat:                                         

a) za objednatele:  …………………………………  
b) za zhotovitele: ………………………………. 
     2.  Ve věcech obchodních jsou oprávněni jednat: 
a)  za objednatele: Ing. Miloš Růžička 
b)  za zhotovitele: …………………………….. 

3. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě upraveny se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.  

4. Tuto smlouvu lze změnit pouze vzájemně odsouhlaseným písemným 
dodatkem.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení.  

 
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že smlouva byla sepsána 

podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují vlastnoruční 
podpisy svých statutárních zástupců.  

8.   Smlouva byla schválena RMČ dne 21.5.2018. 
 
 

 
 

 
V.......................dne ...................             objednatel........................................ 
 
 
 
    
V ……………dne …………….                  zhotovitel.......................................... 

 


