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SMLOUVA O DÍLO č. 18 002 3 00 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 1 Objednatelem 

Městská část Praha-Kunratice 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 Kunratice 

zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou starostka MČ Praha Kunratice   

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné 

a 

2 Zhotovitelem 

i-Control s.r.o. 

IČ: 25060767 

DIČ: CZ25060767 

Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 Libeň 

zastoupená: Janem Havlem, jednatelem společnosti 

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé 

  

I. Předmět smlouvy 

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo „Úprava stávající EPS dle připomínek z auditu provozovatele 

centralizované ochrany HZS v objektu“ (dále jen „Dílo“). 

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II 

této smlouvy. 

II. Cena Díla a způsob její úhrady 

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 116.249 Kč + 21% DPH. 

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 1712509424/0600 vedený u Moneta Money 

Bank. 

(3) Zhotovitel nepožaduje složení zálohy  

(4) Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo její část pouze na základě již 

provedených prací (dílčí plnění)  
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(5) Zbývající část ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele 

nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. 

  

III. Doba a místo plnění 

(1) Zhotovitel zahájí realizaci provádění díla 3. 4. 2018 

(2) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. 4. 2018 

(3) Zhotovitel provede dílo v objektu Základní škola, Předškolní 420/5, Praha 4 Kunratice. 

  

IV. Předání a převzetí díla 

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od 

zhotovení díla bez vad a nedodělků. 

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol. 

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany 

protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není 

povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele. 

  

V. Práva a povinnosti stran 

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli 

bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy. 

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba Ivana Klofáčová je oprávněn kontrolovat provádění 

Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními 

předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky. 

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména občanským zákoníkem. 

  

VI. Smluvní pokuty 

(1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý 

den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy. 

(2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý 

den prodlení s platbou ceny Díla. 

(3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den 

prodlení s platbou ceny Díla. 

  

VII. Rozhodčí doložka 
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(1) Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 

platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. 

(2)  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků ke své účinnosti 

vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním 

souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Městská část Praha Kunratice bez zbytečného 

odkladu po podpisu smlouvy, případně po obdržení konečné verze textu této smlouvy ve strojově 

čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje zaslat 

Městské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojově čitelném formátu 

(Word, strojově pročitatelné PDF apod.), pokud Městská část s touto konečnou verzí 

nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. 

poslední smluvní stranou. Městská část Praha Kunratice se současně zavazuje informovat 

druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně elektronické potvrzení 

správce registru smluv o uveřejnění smlouvy ve formátu, kde budou zachovány elektronické 

podpisy informačního systému registru smluv, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy sama 

potvrzení obdrží. 

(3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice" vedeném městskou části, který 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum 

jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli 

omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha-Kunratice na síti 

Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. 

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze 

stran obdrží po jednom. 

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Praze dne ………………                             V Praze dne ……………… 

 Ing. Lenka Alinčová  

starostka MČ………………………………                                        ……………………………… 

Objednatel                                                                 Zhotovitel 

http://www.praha-kunratice.cz/

