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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2623 a násl. a podpůrně podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel 

 Název:    Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 

    příspěvková organizace  PK  

  Sídlo:  Petákova 2055/2 

    301 00 Plzeň 

   

 Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:  Ing. Olga Matějková – ředitelka 

        Mgr. Radim Skočný – zástupce ředitelky 

 IČ:        49778099     

 IZO:        049778099 

 Bankovní spojení:      xxxxxxxxxxxxxxxx    

 Číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxxxxx 

 Telefon:        377270874 

 e-mail:        matejkova@mgplzen.cz 

        skocny@mgplzen.cz  

 

2. Zhotovitel 

 Název:        ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. 

 Sídlo:       Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň 

        Zapsaná u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10838 

     Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Ing. arch. Jiří Opl – jednatel 

 IČ:        25229869 

 DIČ:        CZ 25229869 

 Bankovní spojení:     xxxxxxxxxxxxxxx 

 Číslo účtu:       xxxxxxxxxxxxxxx 

 Telefon:        777 020 534     

 e-mail:       opl@atelier-soukup.cz  

 datová schránka:     2fbnx7x      
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3. Název stavby – objekt:   Architektonická studie využití podkroví pro  

                                                            AULU a umístění výtahu z vnějšku budovy ve  

                                                                dvoře školy Masarykova gymnázia, Plzeň, Petákova 2 

      Petákova 2055/2, Plzeň  

          

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmět díla:  

Předmětem plnění zakázky je: 

Zhotovení architektonické studie využití podkroví pro AULU a umístění výtahu z vnějšku 
budovy ve dvoře školy Masarykova gymnázia, Plzeň, Petákova 2  

. 

Objednatel požaduje zhotovení architektonické studie vč. propočtu nákladů stavby rozděleného na 

stavbu výtahu a stavební úpravy AULY v podkroví. Součástí bude stanovení ceny za projektovou 

dokumentaci potřebnou pro získání stavebního povolení a realizaci stavby. 

Architektonická studie bude sloužit jako podklad pro zpracování dalších stupňů projektových 

dokumentací a bude odevzdána v šesti vyhotoveních + 1 x CD. 

 

2. Adresa díla:     Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 

   příspěvková organizace  PK  

                                             Petákova 2055/2 

                                             301 00 Plzeň 

 

III. 

Doba plnění 

 

Zhotovitel provede dílo dle bodu II. 1. SoD v termínu do 31. 10. 2019 s možností dřívějšího plnění. 

 

IV. 

Cena díla 

 

a/ V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně 

za zhotovené dílo specifikované v oddílu II této smlouvy, a to ve výši: 

 

          Architektonická studie dle bodu II. 1. SoD   135.550,- Kč bez DPH 
              164.016,- Kč s 21% DPH 
 

b) Cenová doložka 

Vzhledem k ustanovení předchozího písmene této části obchodní smlouvy (podklady pro 

stanovení ceny díla jsou oběma stranami hodnoceny jako úplné a dostatečné, a to jak 
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kvalitativně, tak kvantitativně) se obě strany dohodly, že k případnému navýšení ceny uvedené 

pod písmenem a/ může dojít v případě změny sazby DPH v průběhu prací na architektonické 

studii. 

 

c) Platební podmínky 

 

Po písemném předání Architektonické studie dle bodu II. 1. SoD zhotovitel vystaví do 14 dnů 

daňový doklad – fakturu. 

Bude se jednat o daňový doklad s těmito náležitostmi: 

 označení faktury a číslo, 

 jméno nebo název a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu 

v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky, 

 předmět plnění, název akce/etapy  a číslo smlouvy a den předání díla, 

 cena díla, 

 částka zbývající k úhradě. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 2 týdnů po jejím doručení objednateli.    

 

 

V. 

Povinnosti smluvních stran 

 

a) Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době. 

 

b) Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít na adrese Masarykovo gymnázium, Plzeň, 

Petákova 2, Petákova 2055/2, 301 00 Plzeň.  Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného 

díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění. 

 

 

VI. 

Záruka 

 

Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data 

předání objednateli.  

Reklamace vad musí být provedena písemně.  

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 21 dnů od doručení 

reklamace objednatelem. 
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VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran 

budou učiněny na všech listech smlouvy. 

Provedené škrty a doplnění ve smlouvě byly učiněny z vůle obou smluvních stran před podpisem 

smlouvy. 

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly 

a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 26. 6. 2019                 Plzni dne 26. 6. 2019 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

za objednatele       za zhotovitele 

Mgr. Radim Skočný – zástupce ředitelky                                      Ing. arch. Jiří Opl – jednatel 


