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SMLOUVA  O  DÍLO 

č.  
Uzavřená mezi: 

 

zhotovitel: 

 

jméno a příjmení: Petra Vašinová 

se sídlem: Praha 9, Kvasinská 189, PSČ 190 16  

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 247128399/0800 

IČ: 49255941 

Zapsaná: Živnostenský list vydal Úřad městské části Praha – Újezd nad Lesy, 

evid. č. 310025-9071- 01  

DIČ: CZ6951170776, plátce DPH 

 

osoba příslušná k jednání v technických otázkách smlouvy: 

 Zdeněk Vašina, tel: 603 44 90 70 

 

 

(dále jen zhotovitel) 

a 

objednatel:  

obchodní firma: Městská část Praha - Kunratice 

  

sídlo: K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 Kunratice   

adresa pro doručování: dtto  

zastoupená: Ing Lenkou Alinčovou , starostkou   

IČ:00231134  

DIČ:CZ00231134  

bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4 

číslo účtu:20006900389/0800 

 

osoby příslušné k jednání v technických otázkách smlouvy: Přemysl Říha tel.725 447974 

  

  

adresa datové schránky:   

 

(dále jen objednatel) 

 

 

 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku 

 

 

 
I. 

Předmět smlouvy 
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1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí 

k odbornému provádění díla specifikovaného v odst. 3 tohoto článku a objednatel se 

zavazuje dílo převzít, zaplatit cenu za řádně a včas provedené dílo uvedenou v článku II. 

této smlouvy. 

2. Název a místo provedení díla: Přeložka KNN ul. Předškolní  Praha - Kunratice 

 

3. Rozsah předmětu díla je obecně sjednán následovně: 

 

 

 

 

Rozsah předmětu díla bude specifikován pro každý dílčí případ na základě cenové nabídky 

zhotovitele.  

 

 

II. 

Cena díla 

 

1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran. V této ceně jsou zahrnuty veškeré 

náklady zhotovitele. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně, včas a odborně provedené dílo dohodnutou 

smluvní cenu v celkové maximální výši 241 458,63 ………..,- Kč bez DPH (slovy 

dvěstěčtyřicetjednatisícčtyřistapadesátosmcelýchšedesáttři……korun českých). K této 

ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Objednatel se zavazuje 

zaplatit cenu po dílčích poskytnutých plnění dle ustanovení této smlouvy a objednatelem 

schváleného rozpisu prací a související cenové nabídky. 

3. Celkový součet všech cen dílčích faktur nesmí překročit cenu uvedenou v odstavci č. 2, 

článku II. 

4. Cena za dílo bude zaplacena objednatelem na základě dílčí faktury vystavené 

zhotovitelem dle zákona o DPH ve znění účinném ke dni vystavení faktury. Faktura bude 

vystavena do 5 dnů ode dne převzetí řádně a včas dokončeného dílčího díla na základě 

předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Splatnost daňového dokladu je 14 dnů po doručení objednateli. Den uskutečnění 

zdanitelného plnění je den převzetí díla objednatelem uvedený na předávacím protokolu. 

Tento protokol je nedílnou součástí faktury. 

5. Zhotovitel je povinen uvádět na faktuře IČ, DIČ a číslo smlouvy objednatele. Dále musí 

faktura obsahovat v předmětu plnění text shodný se smlouvou. 

6. V případě, že faktura obsahuje nesprávné náležitosti nebo v ní některé náležitosti chybí, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit zpět zhotoviteli do data její splatnosti. V takovém 

případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novým datem splatnosti. 

Neuhrazením takovéto nesprávné faktury nevzniká zhotoviteli právo na náhradu škody 

ani dohodnuté smluvní sankce. 

7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 
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nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 

zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. V 

případě, že ke dni zdanitelného plnění bude zhotovitel v rejstříku plátců DPH uveden jako 

nespolehlivý plátce dle §109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, stává se 

objednatel ručitelem za nezaplacenou daň, a tudíž objednateli vzniká právo odměnu dle 

této smlouvy poukázat na výše uvedený účet bez DPH.  V případě, že příslušná daň z 

přidané hodnoty bude objednatelem odvedena v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb., 

o DPH, objednatel o této skutečnosti uvědomí zhotovitele písemně. Číslo účtu 

zhotovitele, které je uvedeno ve smlouvě, je zveřejněno dle § 96 odst. 2 zákona o DPH. 

V případě, že ke dni platby nebude tento účet zveřejněn dle § 96 odst. 2 zákona o DPH, 

je objednatel oprávněn provést úhradu na jiný účet zhotovitele zveřejněný dle § 96 odst. 

2 zákona o DPH. 

 

 

III. 

Doba plnění  

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v období od   1.4 2018….. do 6.6 2018…… 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílčí dílo a předat ho objednateli v dohodnutém termínu 

na základě předávacího protokolu. 

 

IV. 

Další ujednání 

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, tj. až po předvedení 

jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže 

nebude mít při převzetí vady a nedodělky. 

2. Zhotovitel na provedené dílo poskytuje záruku v trvání 36 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla v době jeho předání. V případě zjištění vad díla 

v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit 

vady, příp. požadovat slevu ze sjednané ceny díla. 

4. Objednatel souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého 

termínu. 

5. Zhotovitel je povinen se na základě emailové nebo telefonické výzvy objednatele (dále 

jen „výzva“) dostavit na místo konkrétního plnění dle odst. 6. Plnění bude prováděno 

zhotovitelem na základě dílčích objednávek, předaných na místě konkrétního plnění. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude  

dosažitelná na lince veřejné mobilní sítě 603 449 070, e-mail: elektrovasina@gmail.com 

dostupná osoba za zhotovitele způsobilá k přijetí výzvy objednatele a zajištění účasti 

zhotovitele, respektive jím určené kvalifikované osoby či osob na místě konkrétního 

plnění ve smyslu odst. 6, to vše v rámci reakční doby. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění 

této smlouvy neumožní výkon práce cizinci, který by naplnil definici nelegální práce 

podle ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel dále prohlašuje, že při plnění této smlouvy nepoužije třetí osobu 

(subdodavatele), která by při plnění smlouvy umožnila výkon práce cizinci, jenž by 

mailto:elektrovasina@gmail.com
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naplnil definici nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb. V případě 

porušení tohoto prohlášení je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 

smluvní pokuty ve výši 0,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení výzvy 

zhotoviteli. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody přesahující 

smluvní pokutu. Zhotovitel se dále zavazuje převzít veškerou odpovědnost za porušení 

zákona č. 435/2004 Sb., a v této souvislosti se zhotovitel zavazuje vést veškerá jednání s 

poškozenými subjekty a s příslušnými orgány kontroly na úseku zaměstnanosti. 

6. Ve výzvě, kterou objednatel uskuteční na kterýkoliv kontakt dle odst. 5, objednatel 

obecným způsobem vymezí požadované plnění a stanoví zhotoviteli datum a hodinu 

setkání odpovědných osob obou stran na místě konkrétního plnění, kde bude upřesněn 

způsob a stanovena doba a cena plnění.  

7. Po řádném ukončení plnění na základě objednávky objednatele potvrdí objednatel 

poskytnuté plnění v předávacím protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými osobami 

obou smluvních stran. Objednávka a předávací protokol tvoří jeden dokument, jehož vzor 

je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

8. Pokud je zhotovitel povinnou osobou ke zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po uzavření smlouvy provede 

zaslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že při vyplňování formuláře metadat této smlouvy uvede také 

adresu datové schránky objednatele a číslo této smlouvy objednatele.  

 

V. 

Smluvní pokuty 

 

1. Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení dílčího díla, může objednatel požadovat 

zaplacení smluvní pokuty po zhotoviteli ve výši 0,5% z ceny díla za každý i započatý den 

prodlení. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nezaniká odstoupením od smlouvy. 

Odchylně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že 

zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném 

rozsahu. 

2. Zhotovitel může požadovat zaplacení smluvní pokuty po objednateli ve výši 0,5 % denně 

za prodlení objednatele se zaplacením faktury z dlužné částky. 

 

VI. 

Ujednání o ochraně obchodního tajemství a důvěrných informacích 

 

Veškeré informace zpřístupněné druhé smluvní straně v této smlouvě nebo v souvislosti s jejím 

plněním, a to v jakékoli hmotné či nehmotné formě, tvoří obchodní tajemství  nebo jsou 

považovány za důvěrné. Druhá smluvní strana je povinna chránit a utajovat tyto skutečnosti, 

zejména je nesmí zpřístupnit či jakýmkoliv jiným způsobem sdělit třetí osobě. Tato povinnost 

se nevztahuje na informace, které byly v okamžiku zpřístupnění veřejně známé nebo je druhá 

smluvní strana získala od třetích osob a na informace, které budou vyžádány soudem, státním 

zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na základě zákona. V případě 

prokazatelného porušení této povinnosti ze strany zhotovitele či osoby jednající za něj, se může 

objednatel domáhat zaplacení smluvní pokuty po zhotoviteli ve výši 50.000,- Kč ode dne, kdy 

se objednatel dozvěděl o tomto porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení 

výzvy k jejímu zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody 

přesahující smluvní pokutu. 
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VII. 

Ukončení smlouvy 

 

1. Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou obou smluvních stran nebo 

odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany. 

2. Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smluvní povinnosti druhou smluvní stranou ujednané v této smlouvě. 

3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních 

závazků: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením dílčího díla delší než 14 dní, 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, 

c) prodlení zhotovitele s konečným termínem pro dokončení dílčího díla, 

d) prodlení objednatele s úhradou ceny dílčího díla přesahující 30 dnů od termínu 

splatnosti, řádně vystavené a doručené faktury. 

4. V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem 

spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady 

prokazující uváděné důvody. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného 

oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, 

že odstoupení od smlouvy bylo doručeno třetím dnem po odeslání. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy nebo její části v průběhu zpracování díla 

se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli prokazatelnou část ceny za již vykonané práce 

a s tím související vynaložené náklady. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě písemných, oběma 

stranami odsouhlasených dodatků. Tato smlouva nemůže být bez písemného, výslovného 

souhlasu objednatele postoupena třetí osobě.  

2. Společnost ………………..., je registrovaným správcem osobních údajů. Je-li druhá 

smluvní strana fyzickou osobou nebo podnikatelem – osobou samostatně výdělečně 

činnou, bere tímto na vědomí, že společnost ………………, zpracovává osobní údaje 

svých smluvních partnerů 

a) v rozsahu identifikačních, adresních a kontaktních údajů,  

b) v listinné i elektronické podobě, 

c) za účelem plnění této smlouvy, 

d) po dobu účinnosti smlouvy, resp. po dobu trvání lhůt pro vypořádání nároků 

plynoucích z této smlouvy, 

e) a veškeré podrobnosti o zpracování osobních údajů, včetně práv, které druhá 

smluvní strana v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má, jsou uvedeny 

v dokumentu: „Zásady ochrany osobních údajů“. 
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f) v případě, že se druhá smluvní strana rozhodne za účelem zkvalitnění vzájemné 

komunikace poskytnout objednateli své kontaktní údaje (zejména telefon, e-mail), 

činí tak dobrovolně a souhlas s tímto zpracováním svých osobních údajů může 

kdykoli odvolat. 

3. Zhotovitel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na 

sebe přebírá nebezpečí změny okolností, jež by mohly v budoucnu nastat, a nevznikne 

mu tak právo vyvolat obnovení jednání o smlouvě. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran Tato smlouva 

se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou 

vyhotoveních. 

5. Pokud tato smlouva podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb., pak nabývá platnosti 

okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv.   

6. Smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled 

smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném městskou částí, 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 ve smyslu ustanovení § 504 a 2985 občanského zákoníku. A 

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

 

 

 

V Praze dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

  

 

 

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

