
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 

60. zasedání 
                 dne 13. 2. 2017  

 
 
 
 

USNESENÍ č. 495/17/RMČ  

k rekonstrukci bytu č. 3 v ulici Ďáblická 160 
 
 
 

Rada po projednání 

 

I. schvaluje 
nabídku společnosti L + L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. na opravu bytu č. 3 v ulici 
Ďáblická 160 ve výši 209.921,- Kč s DPH jako cenově nejvýhodnější 
 
II. pověřuje  
starostu podpisem smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Mgr. Martin Tumpach               Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty             starosta  
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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem 
„OPRAVA BYTU Č. 3 V UL. ĎÁBLICKÁ 160“ uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel:     Městská část Praha - Ďáblice 
Oprávněný zástupce objednatele:    Ing. Miloš Růžička, starosta 
Osoba oprávněná ve věcech technických:  Ing. Jan Lukavec, THP       
IČ:     00231266 
Sídlo:     Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice 
Bankovní spojení:      501855998/6000 
ID datové schránky zadavatele:        dkvbw9b  
     
a 

Zhotovitel: L + L rekonstrukce a stavitelství s.r.o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ/DIČ:  057 51 519 

Sídlo/místo podnikání: Střední 324, 250 64 Hovorčovice 

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:  

RNDr. Jaroslav Lizner, CSc. 

 
bankovní spojení 

 

 
kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….…………………… 

osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

 

 
kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……………….…………………… 

ID datové schránky 
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1.  

Preambule 
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod 
názvem: „OPRAVA BYTU Č. 3 V UL. ĎÁBLICKÁ 160“  
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila 
požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.  
Realizace prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve 
veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat 
mimo této Smlouvy také všechny výše uvedené dokumenty.  
 

2.  
Předmět díla 

2.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení „„OPRAVA BYTU Č. 3 V UL. ĎÁBLICKÁ 160“  
(dále jen „rekonstrukce“). Bližší specifikace plnění je uvedena v Příloze 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětnou dokumentací v celém jejím 
rozsahu detailně seznámen a neshledal v ní vady nebo neúplnosti, které by bránily řádnému 
provedení díla. 
 

2.2. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas 
provedené práce sjednanou cenu. 

2.3. Všechny jednotlivé práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a 
dalšími souvisejícími předpisy. 

2.4. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou objednatel obdržel dne 13. 
2. 2017, která byla vybrána jako nejvýhodnější. 

2.5. Součástí díla jsou i práce, dodávky a výkony v této Smlouvě či další dokumentaci nezahrnuté, 
které však jsou k řádnému provedení díla a jeho úspěšnému protokolárnímu předání a 
převzetí Objednatelem dle odborných znalostí a zkušeností nezbytné a o kterých Zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci, odborným znalostem a zkušenostem má, nebo by měl vědět. 
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu 
díla.  

2.6. Objednatel potvrzuje, že Zhotoviteli poskytl před podáním nabídky veškeré podklady, které 
má k dispozici, a informace, které mu jsou známy či dostupné a které jsou nezbytné pro řádné 
provedení díla včetně podkladů vyplývajících ze stavebního řízení.  

2.7. Zhotovitel je odpovědný za svůj vlastní výklad poskytnutých podkladů a informací. Má se za 
to, že si prohlédl a prověřil staveniště i jeho okolí, a získal tak všechny dostupné informace v 
míře, která ho uspokojuje ve vztahu ke stanoveným nákladům, doby, k rizikům a ke všem 
dalším okolnostem, které jsou potřebné ke zhotovení díla a které mohly ovlivnit jeho 
nabídku. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že svoji nabídku vyhotovil na 
základě získaných podkladů a informací, přesvědčil se i o správnosti a dostatečnosti cenové 
nabídky (i ve vazbě na položkové výměry dodávek, prací a ostatních souvisejících činností, 
jsou-li Objednatelem vyžadovány), a zaručuje úplný Položkový rozpočet, na základě kterého 
podal cenovou nabídku. 

2.8. Před podpisem této smlouvy bylo zhotoviteli umožněno a měl povinnost prozkoumat místo 
předmětu plnění díla, což je rozestavěná stavba a zjistit jeho podmínky a také se seznámit se 
všemi souvisejícími informacemi a vzhledem k výše uvedenému zhotovitel prohlašuje, že 
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místo plnění díla přebírá bez jakýchkoliv připomínek či výhrad, a že je schopen dílo řádně 
zhotovit za sjednanou cenu ve sjednaných termínech a sjednané kvalitě.   

 
3. 

Doba zahájení a zhotovení díla 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do pěti pracovních dnů po převzetí 
místa plnění od Objednatele.  

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 31. 3. 2017. 

3.3. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, 
nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat 
Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše 
specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.  

3.4. Zástupce objednatele je oprávněn odmítnout převzetí plnění, pokud toto nebude zhotoveno 
řádně v souladu s jeho pokyny a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě zástupce 
objednatele důvody odmítnutí převzetí prostor zhotoviteli sdělí, a to neprodleně. Zhotovitel 
je povinen odstranit vady do pěti pracovních dnů. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku: 

• překážek na straně Objednatele, 

• důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 NOZ (vyšší moc), 

• extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, 
avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik 
Zhotovitel okamžitě nebo v nejbližší možné době zapíše do stavebního deníku, kam následně 
zapíše též dobu jejich trvání a zápis nejpozději do dvou pracovních dnů předloží zástupci 
Objednatele ke  kontrole a schválení. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně 
Zhotovitele. 

 
5. 

Cena díla 
 

5.1. Cena díla činí 209.921,- Kč. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem daně z přidané hodnoty.  

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění 
předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky 
Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.  

5.3. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému 
splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a 
souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné 
veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve 
Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele na realizaci předmětné veřejné zakázky) výslovně 
uvedeny, jsou pro řádné provedení díla nezbytné nebo vhodné a Zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl o těchto činnostech vědět. 

5.4. Případné práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy budou předem sjednány a obě 
smluvní strany stvrdí písemně svůj souhlas se sjednanými podmínkami. Pokud Zhotovitel 
provede tyto práce bez písemného souhlasu Objednatele, považuje se cena těchto prací za 
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smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou 
Zhotovitelem Objednateli.  

5.5. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci 
předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném 
časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě 
s předáním díla. 

 
6. 

Platební podmínky 
6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Platba proběhne v českých korunách.  

6.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu za provedení Díla 
v dohodnuté výši a to po dokončení a předání díla na základě vystavené faktury (daňového 
dokladu). Přílohou vystavení faktury je soupis všech prací za období, ve kterém došlo k 
předání a převzetí předmětu díla, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem 
a zápis o předání a převzetí předmětu díla.  
 

6.4. V případě zjištění vad a nedodělků bránících v řádném užívání díla v předávacím řízení, bude 
pozastavena částka ve výši 10% z celkové částky uvedené v této smlouvě a to do doby jejich 
úplného odstranění (písemný zápis). Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky 
v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře. 

6.5. Faktura je splatná ve lhůtě jedenadvaceti (21) dnů od doručení do sídla objednatele. 
Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad (fakturu) Objednateli na jeho fakturační adresu 
(adresa sídla Objednatele) do dvou (2) pracovních dnů od data jeho vystavení. 

6.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, jejichž provedení je mezi smluvními stranami řádně 
dojednáno, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě 
uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny. 

 
7. 

Podmínky provádění díla 
 

7.1. Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s odbornou péčí, dodržovat právní a 
ostatní předpisy vztahující se na celé dílo včetně platných technických norem (českých, popř. 
evropských, jsou-li vydány), vést stavební deník.  

7.2. Náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich 
přesun na místa plnění.  

7.3. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

7.4. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, 
požární a bezpečnostní předpisy.  

7.8. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci předmětu plnění si Zhotovitel díla zajišťuje sám 
ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných 
předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění.  
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7.9. Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle navazujících předpisů; před zahájením prací 
musí být všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a 
používat ochranné prostředky; prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří 
jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. 

7.10. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo 
pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), v platném znění, hrozí. 

7.11. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která 
může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

7.12. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat 
veškerou nezbytnou součinnost. 

7.13. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této 
Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před 
zneužitím. 

8. 
Záruky a reklamace 

8.1. Záruční doba je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním 
předání a převzetí předmětu díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil 
Objednatel. 

8.2. Objednatel je povinen vady písemně (dopisem, e-mailem bez zaručeného el. podpisu) 
reklamovat u Zhotovitele neprodleně, nejdéle ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich 
zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 

8.3. Zhotovitel nejdéle do pěti (5) kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne 
s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění.  Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost 
osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli je Zhotovitel povinen započít s jejím 
odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně 
písemného předání nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejího prokazatelného 
nahlášení Zhotoviteli.  

8.4. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
Objednatele a identifikaci této Smlouvy.  

8.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8. 3., nebo oznámí 
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž 
v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem 
na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto 
případě nezaniká. 
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8.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. 

 
9. 

 Místo plnění, doba platnosti, ukončení smlouvy  

9.1. Místo plnění předmětu Smlouvy je blíže specifikováno v čl. 2.1. této smlouvy. 

9.2. Smlouva může být ukončena ze zákonných důvodů a zákonnými způsoby, zejména: 

• písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele, 

• okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 
poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených 
nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 
s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě 
Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení 
díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla, 

• objednatel je oprávněn ukončit Smlouvu také písemnou výpovědí bez udání důvodu v 
měsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 
9.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že 
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

9.4. Úplným ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení 
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku Smlouvy. 

9.5. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje: 

• prodlení Zhotovitele ve sjednaných termínech plnění, 

• vadné dílo, vadné provádění dodávek, prací a výkonů po dobu realizace sjednaného 
předmětu této Smlouvy, 

• nepravdivé prohlášení Zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na 
základě které je tato Smlouva uzavřena, 

• likvidace či úpadek Zhotovitele. 

9.6. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení jeho písemného vyhotovení 
Zhotoviteli. 

 
10. 

Smluvní pokuty 

10.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného 
termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění. 
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10.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen 
uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za 
každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků. 

10.3. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním. 

10.4. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je 
povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení. 

10.5. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.  
 
 

11. 
Závěrečná ustanovení 

11.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Případná neplatnost některého 
z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost. 

11.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

11.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z  vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom 
vyhotovení.  

11.5. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně smírnou cestou. V případě, že 
nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní 
příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.  

11.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv, 
který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a 
případných dodatků.  

11.7. Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od ukončení realizace projektu uchovávat 
originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších 
dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat požadované informace 
a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování 
zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního 
úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejícími prováděcími právními předpisy.  

11.8. Zhotovitel bude povinen respektovat bezpečností a protipožární předpisy vyplývající 
z charakteru objetu, ve kterém bude dílo prováděno. Všichni pracovníci dodavatele budou 
proškoleni nejen z hlediska bezpečnosti práce. 
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11.9. Souhlas s uzavřením této Smlouvy o dílo dala rada Městské části Praha - Ďáblice svým 
usnesením č. 495/17/RMČ ze dne 13. 2. 2017 

11.10. Tato Smlouva o dílo je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 

V Praze Ďáblicích ............ 2017 V …………………….…dne ………….. 2017 

podpis: 

 

…………………………………………. 

podpis: 

 

…………………………………………. 

za Objednatele 

 

za Zhotovitele 

  

 
Příloha č. 1 – popis prací 
Příloha č. 2 – cenová kalkulace  
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