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Smlouva o dílo  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

v platném znění 

 

Objednatel:  
Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 
IČ: 00064581 
DIČ:CZ 00064581 
Zastoupené: Liga-servis s.r.o. 
Jungmannova 23/11 
110 00 Praha 1 
Zastoupená: Ing. Stanislavem Procházkou, jednatelem 
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné) 
 

a 
 
Zhotovitel: 
Frydl servis s.r.o. 
Osadní 869/32, Praha 7 
provozovna: Sokolovská 1/67, Praha 8 
IČ:04617207 
DIČ:CZ04617207 
zastoupená: Pavlem Frydlem, jednatelem 

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

  
smlouvu o dílo  

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

  
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele za podmínek níže 
uvedených havarijní opravu kanalizace – FN Bulovka, pavilon Chirurgie dle cenové 
nabídky č. 193400377 (položkový rozpočet prací), která je nedílnou přílohou této 
smlouvy (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. 
 

II. 
Cena Díla a způsob úhrady 

  
Cena je stanovena smluvně dle cenové nabídky 384 708,- Kč bez DPH.  
Smluvní strany se dohodly na následujícím harmonogramu plateb: 
Po dokončení díla bude vystavena faktura v celkové výši 384 708,- Kč + DPH, celkem: 
465 496,68 Kč se splatností 21 dní. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu a to převodním příkazem na účet 
zhotovitele, č. ú. 9051772001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. K uvedeným 
částkám bude připočtena DPH v zákonné výši. V případě, že je objednatel plátce DPH, 
vztahuje se na provedené práce režim přenesené daňové povinnosti. 
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III. 
Termín zhotovení díla 

  
 

3.1 Termín zahájení prací :  22.11.2019.   
3.2 Termín ukončení prací : 5.12.2019 

 

IV. 
Předání a převzetí Díla 

  
K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude 
Dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této Smlouvy. 
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 
 

V. 
Odpovědnost za vady 

  
Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 60 měsíců ode dne předání Díla 
Objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či 
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti 
bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 
  
 

VI. 
Další ujednání 

 
Před podpisem této SOD předá zhotovitel díla písemně zpracovaná Bezpečnostní 
rizika firmy a seznam pracovníků prokazatelně proškolených pro provádění prací dle 
této SOD.  
Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčení podzemních sítí v místě provádění prací. 
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce bude provádět za plného provozu 
v areálu Nemocnice Na Bulovce a zajistí staveniště proti vniknutí nepovolaných osob 
na stavbu, staveniště bude řádně označeno příslušnými tabulkami. 
Zhotovitel bude průběžně udržovat čistotu na přilehlé komunikaci – zejména při 
odvozu vytěžené zeminy z výkopu atp. 
Na stavbu bude veden Stavební deník a bude denně k dispozici na stavbě. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 
  
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 
 

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení SOD a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné 
vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

 

 

V Praze dne 14.11.2019                   
 

 

 

..............................................                              ...............................................             
 ing. Stanislav Procházka    Pavel Frýdl 

Objednatel                                                            Zhotovitel 


