
 

 

SMLOUVA  O  DÍLO 
 
 

 
smluvní strany 

 
ZHOTOVITEL: Pavel Kořínek                                  IČ: 49275283  

Novoveská 433    DIČ: CZ7311010432   
Měšice                         Tel.: 776 622 447 
PSČ  250 64     e-mail: info@samsung.cz 
 
zastoupený:      
ve věcech smluvních   Pavel Kořínek tel: 776 622 447 
ve věcech technických   Pavel Kořínek tel: 776 622 447 
Bankovní spojení    FIO Banka  č.ú.2200276887/2010 
 

    
a 
 

OBJEDNATEL: Česká republika – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
 Dittrichova 329/17   IČ:71009159 

   128 01  Praha 2    Tel.: 234 118 270, 234 118 234 
                                                                                              Bankovní spojení: Česká národní banka 
                                                                                                                 Číslo účtu: 2829111/0710 

     e-mail:  vitezslav.dolezal@khsstc.cz 
        
organizační složka státu, za niž jedná:     
ve věcech smluvních   MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka  
ve věcech technických   Ing. Vítězslav Doležal, ředitel odboru EP 
      

 
 

se dohodly 

na uzavření následující smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku: 
 

I. 
Dílo 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit cenu.  

Předmětem díla dle této smlouvy je dodávka a montáž 4 ks klimatizací v sídle objednatele ul. Dittrichova 
č. 329/17, Praha 2, v rozsahu předložené nabídky (Příloha-Návrh řešení  dodávka a montáž klimatizace DAIKIN), 
která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny práce budou provedeny v rozsahu uvedené cenové nabídky, která je 

nedílnou součástí této smlouvy a na základě přiloženého položkového rozpočtu. 
 
 

II. 
Doba plnění 

 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovení díla dle čl. I. této smlouvy zhotovitel provede v době od 01.12. do 10.12.2016. 
 

III. 
Cena a platební podmínky 

 Smluvní odměna za provedené práce sjednané v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou jako cena maximální 
dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 
 

= 131.120,- Kč bez DPH  
(slovy – jednostotřicetjednatisícjednostodvacetkorunčeských bez DPH) 

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnou právní úpravou. 
 



 
Smlouva o dílo  

 

Smluvní odměna byla stanovena na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy, kterou 
smluvní strany akceptují, souhlasí s ní, a to především ve věci rozsahu prací, jednotkových cen a celkových výměr  
předmětu díla dle čl. I. této smlouvy. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému splnění závazku zhotovitele. 

 
Objednatel neposkytuje zálohy. 

Dílo se považuje za provedené a dokončené dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednavatelem. 
Předání a převzetí bude provedeno do 5 dnů po ukončení prací na základě výzvy zhotovitele. Podmínkou dokončení 
díla je i řádné vyklizení staveniště a prostoru sociálního zázemí ve stavu v jakém bylo poskytnuto.  

Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury-daňového dokladu, se všemi náležitostmi 
příslušných právních a daňových předpisů ve lhůtě 14 dnů po doručení tohoto dokladu na účet zhotovitele uvedený 
v této smlouvě. 

Dnem splatnosti se myslí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.  
 

 
VIII. 

Smluvní pokuty 

Objednatel může uplatnit na zhotoviteli dále specifikované smluvní pokuty: 

 = 0,5% ze smluvní odměny bez DPH v případě nedodržení termínu provedení prací dle čl. II., a to za každý 
den prodlení až do splnění této povinnosti 

Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel se může domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

Zhotovitel může uplatnit na objednateli dále specifikované smluvní pokuty: 
 =0,05% z dlužné částky v případě nesplnění povinnosti dle čl. III., a to za každý den prodlení - maximálně však 

do 3 (třech) dnů prodlení od data splatnosti 
 =0,05% z dlužné částky v případě nesplnění povinnosti dle čl. III., a to za každý den prodlení od 4. (čtvrtého) dne 

prodlení od data splatnosti až do splnění této povinnosti.  
 

IX. 
Záruka za jakost díla 

Záruční lhůta na provedené práce se stanovuje na dobu 36 měsíců.  

Záruka se nevztahuje: 
1. na mechanické poškození díla po předání díla. 

Záruka vstupuje v platnost dnem předání prací zhotovitelem, a to v případě řádné úhrady smluvní odměny, 
vč. případné smluvní pokuty.  

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není touto smlouvou výslovně ujednáno jinak, platí v ostatních případech ustanovení občanského zákoníku. 
2. Korespondenčními adresami jsou adresy uvedené v této smlouvě. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem 

následujícím po dni, kdy byla písemnost odevzdána některou se smluvních stran k poštovní přepravě na 
korespondenční adresu, i když se o obsahu zásilky adresát nedozvěděl. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny spory vzniklé z této smlouvy, budou řešeny vzájemnou dohodou. Pokud 
k této dohodě nedojde všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny příslušným soudem. 

4. Smlouva byla vyhotovena ve třech originálních stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zveřejnit tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 

137/2006 o veřejných zakázkách ve znění pozdějších přepisů. 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
Příloha: Návrh řešení- dodávka a montáž klimatizace DAIKIN 
        
    01.12.2016          01.12.2016  
    ---------------------------------------                                                ------------------------------------ 
    Pavel Kořínek                                                                                 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., ředitelka  
    zhotovitel                                                                                       objednatel 
 
 
 
 
 



 
Smlouva o dílo  

 

          Návrh řešení – dodávka a montáž klimatizace DAIKIN. 
                                    
Akce: Praha 2, Dittrichova 17.                          
Koncepce:  kanceláře – 4x isplit systém  RAC  Daikin. 4x nástěnná  jednotka. Venkovní  jednotky na střeše. 
Dodávka zařízení DAIKIN.    
Zařízení                                                       kusů      
FTXV 35AB  4     

Celková cena za jednotky              
Dodávka ostatní 
Konzole   4     

Čerpadlo kondenzátu  4     

Celkem za dodávku ostatní       
Montáž zařízení a vedení 
Montáž zařízení splif RAC  8     

Cu potrubí vč. Tepelné izolace a 
kom. Kabelu – předběžný odhad 

32 
bm 

   

Přívod ze zásuvek   4     

PVC žlab  25 
bm 

   

Celková cena za montáž a zařízení       
Celková rekapitulace nabídky 
Celkem za dodávku DAIKIN   

Celkem za dodávku ostatní   

Cena za montáž a vedení   

Celková cena bez DPH               131 120 Kč 

Celková cena za dodávku a montáž s DPH 21%               158 655 Kč 
 
V cenové nabídce není kalkulován.  

‐ Cu propojovací potrubí je odhadnuto (bude upřesněno pří montáži dle skutečnosti). 

‐ Platnost cenové nabídky je do 30.12.2016. Záruka na zařízení 3roky. 

Pavel Kořínek  
Tel.:776 622 447	

 


