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SMLOUVA O DÍLO 
na zakázku 

 
„Vypracování studie-investičního záměru na rekonstrukci sportovního areálu 

SK Slovan Kunratice“  
 

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
mezi 

 

   OBJEDNATELEM: 

Městská část Praha  - Kunratice 

se sídlem: K Libuši 7/10, Praha 4 - Kunratice 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

zastoupená: starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

  

a 

 

ZHOTOVITELEM:  

Sport-Technik Bohemia s.r.o.  

se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8  

zastoupena: Milanem Vopičkou, jednatelem 

IČ: 49618555 

DIČ: CZ49618555 

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24100  



 - 2 - 

 
 

 
1. Předmětem této smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy a na straně druhé závazek 
objednatele toto dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených touto smlouvu.  
 
2. Dílem se rozumí: 
 

„Vypracování studie-investičního záměru na rekonstrukci sportovního areálu SK 
Slovan Kunratice“ dle přílohy č.1  
 
3. Místo plnění veřejné zakázky:  

 
Sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy, příp. jeho kancelář na adrese: Sokolovská 
126/40, 186 00 Praha 8.  
 

- Předmět plnění díla je blíže specifikován ve stavebním záměru dle přílohy č.1 
 
Předmětem plnění zhotovitele není výkon investorsky inženýrské činnosti spojené 
s projednání investičního záměru s dotčenými subjekty a orgány, správci sítí a stavebním 
úřadem. 
 
Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli na dobu neurčitou oprávnění k výkonu 
práva předmět této smlouvy (dílo) užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
a to ke všem ke dni uzavření této smlouvy známým způsobům užití ve smyslu ust. § 12 a násl. 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"), které jsou v souladu s účelem užití díla 
vymezeného v této smlouvě. Objednatel je oprávněn zpracovat či jinak upravovat nebo 
měnit dílo či název díla.  
 
Součástí zakázky je rovněž zajištění potřebných reprografických služeb dle požadavků 
uvedených níže.  
 
 

 
1. Podmínky realizace díla 

a) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení veškerých obecně platných právních a 
jiných předpisů, předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, předpisů o 
ochraně zdraví aj. Dále musí dodržovat ujednání této smlouvy a řídit se zápisy a 
dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu realizace 
díla, jakož i vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 

b) Zhotovitel se zavazuje při provádění projektové činnosti dodržet všechny požadavky 
stanovené dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem. 

c) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny objednatele. 
 

I.PŘEDMĚT SMLOUVY  

II.PODMÍNKY REALIZACE DÍLA  

file://///Server/Data/Hlavní%20dokumenty/Elektronické%20spisy/spis%20č.%202878,%20klient%20Leszczynski,%20věc%20spor%20SNEO%20a.s/ostatní%20podklady/licenční%20smlouva/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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2. Podmínky realizace díla – standardy 
Bude-li třeba s ohledem na předmět plnění díla, je zhotovitel povinen konzultovat se 
zadavatelem a jeho odborným zástupcem typy standardů použitých materiálů a 
výrobků 
 

 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 15.09.2019. 
 
2. Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení, respektive dokončení díla 
(při zachování nabídnuté doby realizace) s ohledem na své provozní a organizační potřeby. 
Zhotoviteli z takového posunu nebude vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních 
pokut, navýšení cen či náhrad škod. 
 
3. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy nemohl zhotovitel provádět 
předmětné práce dle této smlouvy o dílo, a to z důvodu „vyšší moci“ nebo neposkytnutí 
součinnosti objednatele. Důvod posunutí termínu dokončení prací musí být zapsán a 
podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 
 
 

 
1. Cena za zhotovení díla činí bez DPH    48.500,00 Kč 

DPH 21%       10.185,00 Kč 
 Cena za zhotovení díla vč. DPH    58.685,00 Kč 
 

DPH bude fakturována dle příslušných předpisů platných v den zdanitelného plnění. 
  
2. Zhotovitel prohlašuje, že cena za zhotovení díla obsahuje: 

a) veškeré náklady zhotovitele potřebné k realizaci díla a jeho jednotlivých částí vč. 
programového vybavení a reprografických služeb 

b) veškerá odměna za autorská práva či licence vztahující se k dílu  
c) hodinové sazby zahrnují rovněž veškeré náklady zhotovitele (např.: cestovní náklady, 

promeškaný čas, náklady na telefon aj.) 
d) předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této smlouvy o dílo i 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy o dílo.  

 
3. V případě, že v průběhu realizace díla dojde k potřebě víceprací, musí být tyto 
písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele.  
 
 
 
 
 
 

III.DOBA REALIZACE DÍLA 

IV.CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA 
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1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  
 

2. Cena za zhotovení díla bude zhotovitelem fakturována po dokončení díla a jeho 
předání objednateli.. 
 

3. Splatnost všech zhotovitelem vystavených faktur je 14 dnů od doručení objednateli. 
 

4. Daňové doklady musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem o 
účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dani z přidané hodnoty v platném znění (č. 235/2004 Sb.). V 
případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn 
vrátit jej zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
doručením opraveného daňového dokladu objednateli. 
 
5. Všechny faktury budou zasílány nebo doručeny na výše uvedenou adresu sídla 
objednatele. 
 
 

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením v rozsahu dle této 
smlouvy, čímž se rozumí je úplné zhotovení a předání objednateli bez vad a nedodělků a to 3 
x v tištěné podobě a 1x digitálně. 
 

2. Dílo je předáno a převzato písemným Protokolem o předání a převzetí díla 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 

3. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že na něm budou v době převzetí 
vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému užívání díla. Případné drobné vady a 
nedodělky mohou být uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla s dohodnutými termíny 
jejich odstranění. 
 

4. Zhotovitel je povinen při předávacím a přejímacím řízení předat dílo v rozsahu a 
způsobem, jak je uvedeno v části II. této smlouvy.  
 
5. Odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla zajistí zhotovitel nejpozději 
do 14 dnů po zapsání vad a nedodělků do protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li 
zástupci obou smluvních stran písemně domluveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud zhotovitel uvedený závazek nedodrží, má objednatel právo na smluvní pokutu. 
Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla ve stanoveném termínu 
ani po písemné upomínce, je objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí stranu. 
Náklady na odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímce díla nese zhotovitel. S tímto 
vyslovuje zhotovitel podpisem smlouvy svůj souhlas. 
 
6. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména: 

- datum předání a převzetí, 
- jméno a příjmení přejímacího a předávacího, 
- popis předávaného díla, 

V.PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
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- soupis dokladů předložených při přejímce a předávaných objednateli, 
- případné nedodělky, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění, 
- prohlášení o převzetí a předání díla, 
- vlastnoruční podpisy předávajícího a přejímacího. 

 
7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu plnění až do okamžiku řádného 
předání a převzetí díla objednatelem. Podpisem protokolu o předání a převzetí přechází 
nebezpečí škody na předmětu na objednatele. 
 
 

 
1. Zhotovitel poskytuje na předané a převzaté dílo záruku v délce 60 měsíců, která 
počne běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. 
 
2. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude mít po dobu uvedenou v této 
části smlouvy vlastnosti stanovené touto smlouvou a zadávací dokumentací k veřejné 
zakázce nebo jakost stanovenou technickými normami a dalšími předpisy vztahujícími se na 
jednotlivé části díla, případně vlastnosti obvyklé. V případě, že se v průběhu stavby (podle 
díla-projektu nebo jeho části předané na základě této smlouvy) objeví vady či nedostatky 
vzniklé chybou nebo opomenutím v projektu, nese za tuto skutečnost plnou odpovědnost 
zhotovitel a oprava projektu a stavební vícepráce půjdou k jeho tíži. S tímto vyslovuje 
zhotovitel svůj souhlas. 
 
3. Vady díla v záruční lhůtě uplatní objednatel vůči zhotoviteli neprodleně po jejich 
zjištění, a to písemnou výzvou doručenou zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy.  
 

 

 
1. Za nesplnění dohodnutého termínu dokončení prací dle článku IV. odst. 1. (doba 
realizace výkonové fáze) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
2. Pro případ prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu 
smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo. 
 
 

 
1. Oprávněný zástupce objednatele jednající ve věcech technických: Ivana Klofáčová 

244102223, e-mail: klofacova@praha-kunratice.cz 
 

VII.ZÁRUČNÍ DOBA 

VIII.SMLUVNÍ POKUTY 

IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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2. Oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech technických:  
            Pavel Křtěn, tel.: 602 112 020, e-mail: krten@sport-technik.cz 
 
3. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů 
z této smlouvy bude soud místně příslušný dle místa sídla objednatele. 
 
4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se tato smlouva platnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. 
 
5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, 
odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Smluvní strany dále tímto prohlašují, že 
neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by 
nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy. Zároveň potvrzují 
svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, platné a 
právně vymahatelné. 
 
6. Stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, nebudou tím zbývající ustanovení této smlouvy nijak dotčena. Smluvní 
strany se zavazují, že v takovém případě toto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení nahradí ustanovením, jež bude svým obsahem a účelem takovému neplatnému, 
neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení nejblíže a bude v souladu s platným 
právem. 
7. 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), 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 kopii 
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy 
sama potvrzení obdrží. 
 
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 příloh  
a případných dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 
 

http://www.praha-kunratice.cz/
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8. Tato smlouva je zhotovena ve  2 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 1 
vyhotovení obdrží objednatel a1 obdrží zhotovitel. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což 
stvrzují svými podpisy. 
 
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
 
V Praze, dne ……………….    V Praze, dne  
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
        Milan Vopička,jednatel 
…………………………………………….    …………………………………………………. 
 


