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Smlouva o dílo 

číslo: 0363/2018 
 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce 
a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 
 
Městská část Praha – Kunratice 
Se sídlem: K Libuši 7/10 148 00 Praha 4 - Kunratice 
IČO: 00231134 
DIČ: CZ00231134 
Zastoupena: Ing.Lenka Alinčová - starostka 

Zastoupena ve věcech technických: Přemysl Říha 

Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4 
 
jako objednatel (dále jen objednatel) 
 
 
a 
 
 
Evyt, s.r.o. 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111533 
Se sídlem: Klouzková 74, 104 00 Praha 10 
IČO: 27421775 
DIČ: CZ27421775  
Zastoupena: jednatel Ryšavý M. 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 27006349/0800 
 
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) 
 
 
 

I. 
Účel a předmět smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době 
provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. 
Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a 
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní rekonstrukci výtahového zařízení zřizovatele Městská 
část Praha – Kunratice, na adrese – Mateřská škola Kunratice, Předškolní 880, Praha 4 
dle schválené nabídky číslo M/1842/2018, která je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo a jeho zhotovení cenu podle čl. IV této smlouvy. 
 
 

II. 
Závazky objednatele a zhotovitele 

 
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla 
dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy 
týkající se zhotovovaného díla. 
Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu vymezeném 
projektovou dokumentací. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k sociálním zařízením a zároveň umožní skladování 
potřebných materiálů a součástí pro zhotovení díla v prostorech objektu. Poskytne el. proud na provádění díla. 
Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební deník, který bude uložen na místě 
plnění díla. Do stavebního deníku se budou zapisovat důležité údaje pro provádění díla. 
 
 
 

III. 
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Doba plnění 
 

Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu vymezeném 
projektovou dokumentací. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k sociálním zařízením a zároveň umožní skladování 
potřebných materiálů a součástí pro zhotovení díla v prostorech objektu. Poskytne el. proud na demontáž a montáž 
výtahového zařízení.  
Termín díla: 
 
 
Adresa výtahu:   Typ výtahu:  Výrobní číslo:  Termín díla:   
 
Mateřská škola Kunratice,  C-100 Kg  367/2019  8.7 do 23.7. 2019 
Předškolní 880, Praha 4  
 
Ukončení montáže:     15 pracovních dnů od započetí montáže  
Předání výtahu do provozu:   následující pracovní den od ukončení montáže  
 
Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí po rekonstrukci 
výtahu odevzdat objednateli, nejpozději následující pracovní den od ukončení montáže.  
Objednatel je povinen provedené dílo bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a řádnému provozu převzít. 

 
 

IV. 
Cena 

 
Cena díla popsaného v příloze ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž výtahu byla dohodnuta mezi smluvními 
stranami: 
 
Cena projektu a zkoušek:            6 500,- Kč 
Cena za demontáž výtahu a ekologickou likvidaci:    12.000,- Kč 
Cena za montáž výtahu a stavební práce:     63.000,- Kč 
Cena kompletní dodávky MNV ISO A nosnost 100 kg, 4 stanice, bariéra             245 000,- Kč 

Celková cena bez DPH:                  326 500,- Kč 
 
 

V. 
Platební podmínky 

 
Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. 
Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích 
faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla. Součástí každé faktury bude i 
položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací 
potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. 
Po předání a převzetí díla dle či. VI. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků 
předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu ve výši 10 % dosud neuhrazené skutečné ceny díla,  
která bude splatná do 30 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se 
považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
     
Na všechny platby prováděné mu podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá řádné daňové doklady opatřené 
veškerými zákonem požadovanými náležitostmi a se splatností 30 dnů po doručení objednateli. Sazba DPH je 
stanovena 21 %.  
     
 

VI. 
Splnění závazku zhotovitele 

 
Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho úplným dokončením bez vad a nedodělků a protokolárním předáním 
díla objednateli v termínu dle čl. III. této Smlouvy. O dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele včas 
informovat.      
Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy pro provedení opravy velkého 
rozsahu (podstatné změny) v návaznosti na normy ČSN EN 81-1. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, 
pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými nebrání užívání a bezpečnému provozování provedeného díla. 
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Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. V předávacím protokolu se 
uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel zavazuje odstranit. 
Zhotovitel při převzetí díla objednatelem předá objednateli doklady (knihu výtahů, projektovou dokumentaci, 
návody k obsluze, certifikáty k dodávaným komponentům na základě požadavku ČSN EN 81-1. Protokol o zkoušce 
měření akustického tlaku hluku. Certifikát o shodě vlastností posuzovaného výtahového zařízení, na základě 
Inspekčního nálezu / Inspekční zprávy vydané Technickou inspekcí České republiky. 
 
Kontaktní osoby ze strany objednatele:        
 
Přemysl Říha tel: 725447974   e-mail: riha@praha-kunratice 
Alice Hozmanová tel.      735129438 
Kontaktní osoby ze strany zhotovitele:  
 
Michal Novotný  tel.: +420 702 161 712  e-mail: servis@evyt.cz  
Miloslav Ryšavý tel.: +420 602 256 362  e-mail: rysavy@evyt.cz 
 
 

VII. 
Sankční ustanovení 

 
V případě prodlení objednatele s placením záloh podle této smlouvy většího než 21 dnů je zhotovitel oprávněn 
přerušit práce na zhotovení díla, a to do doby uhrazení dlužné částky objednatelem. O tuto dobu se prodlužuje 
termín dokončení díla. V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury je objednatel povinen uhradit 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s předáním 
díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za každý den prodlení. 
 

VIII. 
Změny smlouvy, odstoupení 

 
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, 
popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů: 
- zejména však v případech kdy na zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo zahájeno nucené vyrovnání. 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je 
objednatel v prodlení s placením zálohových faktur větším než 21 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli 
podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po upozornění v 
dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem. 
V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny 
uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé 
škody. 
 
 

IX. 
Odpovědnost za vady 

 
Zhotovitel dává v souladu s § 2619 OZ záruku na práce provedené při montáži výtahu po dobu 48 měsíců. 
Zhotovitel dále odpovídá za vady díla v souladu s § 2615 a násl. OZ a § 2629 a násl. OZ. 
 
 

X. 
Zvláštní ujednání 

 
V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakéhokoli nedodržení nebo 
prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních stran. 
Za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními 
stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, války, mobilizace, změna politické 
situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této smlouvy nebo jakákoli jiná 
podobná příčina.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servis@evyt.cz
mailto:rysavy@evyt.cz
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XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři. 
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním 
řádem ČR. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli 
smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
 
 
V Praze dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..       ……………………………….. 
             Objednatel:         Zhotovitel: 
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Příloha smlouvy o dílo číslo: 0363/2018 

č. 1 
 
 

Nabídka na dodávku a montáž malého nákladního 
výtahu Typ C/100 Kg  

 
 
 
V Praze dne:     27. 11. 2018 
Nabídka číslo:    M/1842/2018 
Váš dopis, e-mail zn./ze dne:  12.11. 2018 
Objednatel:  Městská část Praha – Kunratice 
  K Libuši 7/10, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
 
Místo instalace výtahu:   Mateřská škola Kunratice, Předškolní 880, Praha 4 
      IČ: 70992193 
 

 
 
Kontaktní osoba zhotovitele  p. Říha Přemysl 
            Tel: 
             E-mail: riha@praha-kunratice.cz 
                                     
Termín realizace zakázky:    dle dohody s objednatelem v roce 7/8 2019 
Platnost nabídky do:   31. 12. 2019 
 
 
 

 
 
 
Vážený obchodní partnere, 
 
děkujeme Vám za Vaši poptávku a věříme, že námi zvoleným řešením budeme schopni splnit všechny Vaše 
požadavky. Filozofií naší společnosti je individuální přístup ke každému zákazníkovi. Nabízíme Vám dodávku a 
montáž výtahu dle příslušných a platných norem ČSN a EN. Námi nabízené řešení odpovídá všem zákonům, 
předpisům a normám platných ke dni vyhotovení nabídky. 
Případné technické změny nebo dotazy k nabídce jsme připraveni s Vámi řešit i osobní návštěvou na adrese 
výtahu. Při korespondenci uvádějte prosím číslo nabídky.  
Se zájmem očekáváme Vaše dotazy a těšíme se na spolupráci. 
 
 
S upřímným pozdravem,  
 
za společnost Evyt s.r.o.       Ryšavý M. 
          Tel.: +420 602 256 362 
          E-mail: rysavy@evyt.cz 

Web: www.evyt.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.evyt.cz/
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 Technická specifikace nového výtahu o nosnosti 100 kg: 
 
Typ výtahu:     TOV – malý nákladní 
Počet stanic/nástupišť:    4/4 
Nosnost/počet osob:    100 kg/0 
Jmenovitá rychlost:    0,40 m/s¹־ 
Umístění strojovny:    nad výtahovou šachtou 
Umístění rozvaděče:  ve strojovně výtahu 
Pohon:  elektromechanický jedno rychlostní  
Stroj:  TOV 
Příkon motoru:     0,7 kW 
Přívod:      3 NPE 50 Hz 400 V/TN-S a 1 NPE 50 Hz/TN-S 
Max. počet sepnutí:    90 za hod. 
Jištění přívodu:     16 A 
Řízení: jednoduché – mikroprocesorové  
Šachta:  

- typ:     původní – zděná 
- zdvih:     9,3 m   
- rozměr – š x h:   1150 x 800 mm 

Elektroinstalace:  
- strojovny:    nová 
- šachty:    nová 

Vodítka:  
- kabiny:    nové 
- protiváhy:    nové  

Nosné prostředky:    ocelová lana  
Protiváha:     ne 
Prostředí strojovny a šachty:  normální dle ČSN 33 2000-5-51, s ohledem na ČSN EN 81.1 

(požadovaná teplota +5ºC až +40ºC) 
 

 
 

 Popis výtahu 

 Pohon 

a) výtahový stroj se šnekovým soukolím, trakčním kolem a elektromagnetickou brzdou; 

 samo oběžné olejové mazání; 

nosný rám stroje uložený na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do budovy; 

poháněcí elektromotor s ventilátorem, tepelnou ochranou, výkonem 1,5 kW a počtem 90 sepnutí za 

hodinu; Jištění přívodu výtahu 16 A 

 

2. Konstrukce kabiny 

 ocelový rám s panely z nerezového plechu 

 vedení kabiny s vyměnitelnými vložkami  

 odkláněcí křivka pro odjištění dveřní uzávěry šachetních dveří 

 

4. Kabina 

 šířka: 800 mm, hloubka: 710 mm, výška: 800 mm; 

 kabina je vyrobená z panelů z nerezového plechu brus  

 

5. Konstrukce výtahové šachty 

 šířka: 800 mm, hloubka:750 mm; 

samonosná zděná původní s vedením kabiny a protiváhy novými vodítky včetně kabelového kanálu 

 

 

6. Šachetní dveře 

 ručně otevíraná dvoukřídlá vertikální bariéra s PO 

 typ:  šířka: 800 mm, výška: 900 mm; 

 počet: 4 

 materiál rámu a křídel dveří: nerezový plech brus      
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7. Elektrické vybavení 

 - typ řízení: MTS 

 - popis funkce: 

   jedná se o mikroprocesorové, tlačítkové řízení s přivolávačem  

 - šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 4 stanic; 

 - elektronický akustický signál příjezdu kabiny do stanice; 

 - přenosná ruční lampa; 

 

 

8. Zvláštní úkony dodané s výtahem 

 

Oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu; 

Tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu; 
Demontáž stávajícího zařízení, odvoz a ekologická likvidace. 
Dodávka nového výtahu dle norem ČSN a EN. 
Montáž nového výtahu. 
Stavební úpravy strojovny (osvětlení, vybílení, bezprašný nátěr podlahy). 
Stavební úpravy dveřních otvorů pro montáž nových dveří. 
Stavební úpravy prohlubně (zarovnání, bezprašný nátěr podlahy). 
Odvoz odpadu po montáži a ekologická likvidace. 
Úklid a vyčištění stavby. 
Provedení zkoušek dle příslušných norem ČSN a EN, které provede Strojírenský zkušební ústav. 
Vydání prohlášení o shodě dle nařízení vlády 27/2003 Sb. v platném znění. 
Dodání kompletní dokumentace výtahu dle norem ČSN a EN. 
Dodání knihy odborných prohlídek a knihy provozních prohlídek. 

 
 

9. Montáž/demontáž 

 - bude provedena cca 14 pracovních dnů 

 

10. Celková cena zařízení 

 

Cena kompletní dodávky MNV ISO A nosnost 100 kg, 4 stanice, bariéra   245 000,- Kč 

Cena demontáž původního výtahu, bourací práce                   12 000,- Kč 

Cena montáže nového výtahu, stavební práce, likvidace odpadu     63 000,- Kč 

Zkoušky a dokumentace            6 500,- Kč 

Celkem bez DPH         326 500,- Kč   

  

 

! ! !   Cena neobsahuje daň z přidané hodnoty !!! 

 

 

 

 

11. Platební podmínky 

 1. záloha 50 % z ceny zakázky, splatná do 30 dnů po podpisu smlouvy; 

 2. konečná faktura za zbytek ceny, splatná po předání výtahu  

(výše uvedené platební podmínky je možno upravit na základě SoD) 

 

12. Dodací lhůta  

 dodací lhůta činí 7-8 týdnů;  

 

13. Záruční doba 

 záruka 48 měsíců  

 

 
Za společnost Evyt: 
Ryšavý M. 
 
 
 

 


