
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO č. 21 001 3 00 
 

 

I.  SMLUVNÍ STRANY: 

  

 

Objednatel: 

Sídlo: 

Městská část Praha Kunratice 

K Libuši 7/10, Praha 4 

IČ: 002331134 

DIČ: CZ002331134 

jednající: Ing. Lenka Alinčová starostka 

Bankovní spojení: ČS  č.ú. 2000690389 

 

 

Zhotovitel: 

Zapsaný: 

EVYT, s.r.o. 

Městským soudem v Praze C 114994 

Sídlo:  Klouzková 74, 104 00 Praha 10 - Pitkovice 

IČ: 27421775 

DIČ: CZ27421775 

Zastoupený: Jednatel – Miloslav Ryšavý 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. č. účtu 27006349/0800 

Tel., email: 602 256 362 rysavy@evyt.cz 

 

 

uzavírají 

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s 

přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku 

tuto smlouvu o dílo: 

 
II.  ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu 

této smlouvy.  

2. 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. 

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. 

§ 2615 a násl. občanského zákoníku.  

 
III.  PŘEDMĚT DÍLA:  

„K Zeleným domkům 1435/26 a – výměna elektroinstalace a modernizace“ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo – rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle 

požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele „K Zeleným domkům 1435/26 a č.33/21 

– výměna elektroinstalace výtahů“ odsouhlasenou na poradě starostky č.100 ze dne 1.3 2021 

která je přílohou této smlouvy.  



 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 

oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že 

k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání 

a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy. 

3.  Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 

místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 

odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. 

Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně 

specifikovány v zadávací dokumentaci a nabídce opravy č.33/21 předloženou zhotovitelem, ale 

které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. 

této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto 

další činnosti, práce a náklady: 

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných materiálů a hmot, 

b) náklady na zařízení staveniště, 

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby, jsou-li pro dané dílo stanoveny  

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném 

znění, 

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla. 

g) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny. 

 
IV.  VYMEZENÍ LHŮT 

1.  Předpokládané zahájení plnění zakázky: 7-8/2021 

2.  Dokončení díla bez vad a nedodělků: max. do 31.8.2021. 

 
 

 
 

V.  CENA DÍLA 

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou 

dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: 

 

K Zeleným domkům 1435/26 a – výměna 

elektroinstalace včetně kabinových dveří  

2 ks výtahy dle nabídky č.33/21 

Cena v Kč 

bez DPH 

DPH  15 % 

v Kč 

Cena v Kč 

včetně DPH 

 1 460 000,- 219 000,- 1 679 000,- 

 

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této 

smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.  

3. Bude-li nutné provádět vícepráce oproti zadání, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně 

zhotovitel objednatele ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co 

zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu 

stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního 

deníku. 

4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena      

na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které 

nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných 

standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit 

cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.  

5. Provedení víceprací i jejich cena musí být předem písemně odsouhlaseno TDI, a to ještě před 

zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převýší cenu díla dle čl. V odst. 1 

smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být odsouhlaseno též statutárním 

orgánem objednatele i zhotovitele, a to ještě před zahájením víceprací. V případě, že dochází ke 

zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo. 



 

 

6. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných 

zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal. 

7. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 

rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

 
VI.  FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po předání díla, a to na 

základě faktury vystavené zhotovitelem. V případě, že faktura je neúplná s důsledky uvedenými 

v čl. VI odst. 9 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané 

smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do změnových listů, které budou též přílohou fakturace. 

2. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání 

a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy. 

3. Cena díla bude hrazena na základě konečné faktury až do výše 100 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této 

smlouvy). Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury po dokončení a předání 

díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného 

stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání 

všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá. 

4. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení 

přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 

30 dnů od jejího doručení objednateli.  

5. Konečná faktura bude doručena objednateli na adresu objednatele: Městská část Praha Kunratice, 

K Libuši 7/10, Praha 4 nejpozději do 30. dne kalendářního měsíce, v němž byly práce a dodávky 

provedeny. 

6. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, 

nestanoví-li tato smlouva jinak. 

7. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle 

příslušných ustanovení této smlouvy. 

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené 

zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V 

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením 

opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

 
VII.  SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude 

součástí stavebního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající 

se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do stavebního deníku o 

předání staveniště. 

2.  Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:  

- funkční napojovací body el. energie a vody, sociální zařízení včetně místnosti pro 

uložení nových dodaných dílů k předmětu provedení díla. 

Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních 

rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi. 

3.   Objednatel zajistí nejpozději 2 týdny před započetím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou   

informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu 

a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu 

zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této 

smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců. 

 

 

 

 



 

 

VIII.  POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 

smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a 

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před 

vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen 

zabezpečit zhotovitel v souladu s případnými požadavky objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a 

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy 

objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku. 

3. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti 

s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 

10.000.000, - Kč. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou 

dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy.  

4. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci 

zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani 

znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál bude 

skladován ve společných prostorách domu. 

5. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, 

který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat 

údaje důležité pro provádění díla. 

6. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 

dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných 

osob na staveniště. 

7. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi. 

8. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu. 

9. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání 

této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve 

stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám 

zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit 

objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou 

potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci 

v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat 

prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat. 

10. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po 

ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého 

s objednatelem zápisem ve stavebním deníku. 

11. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. 

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály 

a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým 

normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci. 

12. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod a v sobotu 

od 9:00 do 16:00 hod. V neděli a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny. 

13. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou. 

 
IX.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST 

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle 

podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, 

a bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

2.  Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není 

schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, 

jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s 

odstraněním vad a nedodělků.  



 

 

3.  Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, 

jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které 

jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, 

zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje. 

4.  Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 

měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací či 

zadávací dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako 

na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční 

dobou poskytnutou výrobci. 

5.  Záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po 

odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba je stanovena 

na dobu 60 měsíců. 

6.  Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná 

o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 

faktury se splatností 30 dnů od doručení. 

7.   V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 

předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého 

díla. 

 

X.  PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

1.  Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání 

a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních 

materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetím osobám. 

2.  Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, 

zejména zástupce Městské části Praha Kunratice. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již 

v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky 

zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel 

ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74–78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám 

objednatel.  

3.  Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší 

moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí 

objednatel, byly-li zjištěny vady prací, popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly 

provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije. 

4.  Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:  

a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla 

bezprostřední vliv, 

b)  jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními 

překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat. 

V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím 

spojenou dobu. 

5.  Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude 

v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a 

osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i 

jeho celku. Předložení a odsouhlasení dokladů je podmínkou pro proplacení konečné faktury. 

6.  Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (oznámené objednateli 7 kalendářních 

dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku 

smlouvy bude zahájeno přejímací řízení. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve 

formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad 

a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani 

užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré zásadní vady, které brání bezpečnému 

provozu díla jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 



 

 

a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou. Nedodělkem se 

rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací dokumentace, popř. neprovedení všech prací 

sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy). 

7.  Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 

8.  Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě. 

 
XI.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 30 kalendářních dní, 

pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší 

moci, 

b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 7 kalendářních dnů, 

c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných 

právních norem, pokynů objednatele apod., 

d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl 

zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. 

nedodržení příkazu objednatele, 

e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na 

majetek zhotovitele,  

f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů, 

g) zmaření účelu smlouvy, 

h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 9 této smlouvy, případně skutečnost, 

že zhotovitel nesplňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím 

subdodavatele, 

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného 

porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li 

stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve 

objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu. Ohledně odstoupení se užije v ostatním § 2002 

odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany 

objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, 

uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, 

a to dle skutečně provedených prací. 

2.  V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla 

okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého 

zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového 

materiálu a úklidu. 

3.  V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo 

po dobu přerušení prací, vznikajícího zastavením prací. 

 
XII. SMLUVNÍ POKUTY 

1.  Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i 

započatý den prodlení. 

2.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

převzetí díla, kolaudačních závad a reklamovaných vad, uhradí objednateli pokutu ve výši 500,- Kč 

za každou vadu a každý den prodlení. 

3.  Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů: 

a)  k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci 

odpadového materiálu,  

b)  k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek 

stanovených v čl. XI. odst. 3, této smlouvy, 



 

 

uhradí objednateli pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4.  Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. 

5.  Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 

Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení 

objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo. 

6.  V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání. 

 
 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních 

dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním deníku při 

převzetí staveniště. 

2.  Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce 

objednatele p. Říha. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník určený 

stavbyvedoucí. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 

pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby 

oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. 

3.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními 

zástupci obou stran.  

4.  Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, 

(např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna 

písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to 

i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje. 

5.  Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 ks 

stejnopis. 

6.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o  registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.  Zaslání smlouvy správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu 

smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace tak, že 

mu na vyžádání zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 

s ID datové schránky Zhotovitele. V případě, že tak neučiní do 10 pracovních dnů od uzavření 

Smlouvy, je oprávněn smlouvu zaslat správci registru smluv Zhotovitel a o této skutečnosti 

informovat Objednatele. 

 
7.   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 ve smyslu §§ 504 a 2985 

zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.“ 

 
V Praze dne:      

 

 

Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele: 

   

Ing. Lenka Alinčová  starostka                                                Miloslav Ryšavý jednatel 

 

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


 

 

Příloha č.1 smlouvy o dílo 21 001 3 00 
 
  
 
 

Nabídka výměny elektroinstalace a modernizace výtahových 
zařízení K Zeleným domkům 1435/26 a, Praha 4 Kunratice  

č. 33/21 
 

 

Datum 5.2.2021 

Výtahové zařízení HOV 1000 Kg evakuační 

  

Soupis prací a dílů: 

   

Elektroinstalace ve strojovně. 

 

Demontáž původního rozvaděče. Montáž nového mikroprocesorového rozvaděče VRL LCB 02 
pro hydraulické pohony 

Provedení vnitřní propojení na novou instalaci v šachtě. Zapojení vodičů a přezkoušení funkce 
rozvaděče., montáž, seřízení, nastavení veškerých parametrů. 

Montáž dorozumívacího zařízení GSM na stálou vyprošťovací službu pomocí mobilního 
operátora. (Dle ČSN EN 81-20) 

 

Elektroinstalace klece. 

 

Demontáž původních závěsných kabelů napájení klece, demontáž od středové svorkovnice a 
klece. Montáž a zavěšení nových plochých kabelů. Montáž revizní jízdy klece vybavené 
inspekční jízdou. Celkové zapojení a seřízení. Kontrola a přezkoušení funkce. 
Výměna ovládacího panelu v kabině.  

 Nový ovládací panel provedení NEREZ  
 Tlačítko zvonku  
 Tlačítko telefonu        
 Tlačítko znovuotevření dveří       
 Tlačítko zavření dveří  
 Modul pro spojení s vyprošťovací službou  

LCD displej pro signalizaci polohy a směru výtahu 
 Indukční smyčka 
 

 
Přivolávače v nástupištích 

 
Výměna přivolávačů v patrech        
Nový štítky tlačítek v provedení nerez 
Nová tlačítka  
Ve stanici LCD displej pro zobrazení směru a polohy výtahu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elektroinstalace šachty. 

 

Demontáž původní el. instalace 
Nová revizní jízda na kabině výtahu 
Nové ovládání pro zastavování výtahu ve stanicích nové bezkontaktní snímače 
Nové bezpečnostní spínače výtahu 
Nová revizní jízda v prohlubni dle ČSN 81–20 
Nové led diodové osvětlení klece 

 

Kabinové dveře. 

 

Demontáž původních kabinových dveří  

Montáž nových kabinových dveří – dveře musí být kompatibilní s šachetními dveřmi které jsou 
původní 

Kompletní seřízení a nastavení pojezdů 

 

UPS. 

 

Demontáž původní ho bateriového sjezdu  

Montáž nové UPS pro nouzový pohon evakuačního výtahu 

Nastavení, přezkoušení funkcí 

 

Celková cena nabídky výtahového zařízení 1000 Kg včetně UPS 

bez DPH        894 000,- Kč. 

 

 

Výtahové zařízení HOV 630 Kg  
 

Soupis prací a dílů: 

   

Elektroinstalace ve strojovně. 

 

Demontáž původního rozvaděče. Montáž nového mikroprocesorového rozvaděče VRL LCB 02 
pro hydraulické pohony 

Provedení vnitřní propojení na novou instalaci v šachtě. Zapojení vodičů a přezkoušení funkce 
rozvaděče., montáž, seřízení, nastavení veškerých parametrů. 

Montáž dorozumívacího zařízení GSM na stálou vyprošťovací službu pomocí mobilního 
operátora. (Dle ČSN EN 81-20) 

 

Elektroinstalace klece. 

 

Demontáž původních závěsných kabelů napájení klece, demontáž od středové svorkovnice a 
klece. Montáž a zavěšení nových plochých kabelů. Montáž revizní jízdy klece vybavené 
inspekční jízdou. Celkové zapojení a seřízení. Kontrola a přezkoušení funkce. 
Výměna ovládacího panelu v kabině.  

 Nový ovládací panel provedení NEREZ   
 Tlačítko zvonku   
 Tlačítko telefonu        
 Tlačítko znovuotevření dveří       
 Tlačítko zavření dveří     
 Modul pro spojení s vyprošťovací službou  

LCD displej pro signalizaci polohy a směru výtahu 
 Indukční smyčka 
 



 

 

 
 
 
 Přivolávače v nástupištích 
 

Výměna přivolávačů v patrech        
Nový štítky tlačítek v provedení nerez 
Nová tlačítka  
Ve stanici LCD displej pro zobrazení směru a polohy výtahu 

 

Elektroinstalace šachty. 

 

Demontáž původní el. instalace 
Nová revizní jízda na kabině výtahu 
Nové ovládání pro zastavování výtahu ve stanicích nové bezkontaktní snímače 
Nové bezpečnostní spínače výtahu 
Nová revizní jízda v prohlubni dle ČSN 81–20 
Nové led diodové osvětlení klece 
 

Kabinové dveře. 

 

Demontáž původních kabinových dveří  

Montáž nových kabinových dveří – dveře musí být kompatibilní s šachetními dveřmi které jsou 
původní 

Kompletní seřízení a nastavení pojezdů 
 

Cena obsahuje: 

 

Zkoušky po opravě, novou dokumentaci dodaných komponent včetně atestů. 

Veškeré nové díly včetně montážních a demontážních prací, ekologické likvidace odpadu a 
dopravy. 

 

Termín dodávky a montáže: 

 

Zahájení prací: dle dohody s objednatelem v roce 2021 

Doba montáže: 21 pracovní dnů včetně celkového uvedení do provozu. 

Záruka na provedenou opravu a modernizaci výtahového zařízení: 60 měsíců (podmíněno 
servisem naší společností) 

 

Platební podmínky:  

 

Po ukončení montáže a předání díla objednateli    

Cena je uvedena bez DPH 

Celková cena nabídky výtahového zařízení 630 Kg  

bez DPH        566 000,- Kč. 

 
Cena celkem bez DPH výtahová zařízení 1000 kg a 630 kg      

 bez DPH     1 460 000,- Kč 

 

 

 

 

 


