
SMLOUVA O DÍLO 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

 

 Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 

Sídlo:  Na Šutce 28, 182 00 Praha 8 

Zastoupena:  Mgr. Zbyňkem Drozdou, ředitelem 

IČO:      60461845  

 (dále jen objednatel) 

 

   

 

MARTIN BŘEZINA 

Sídlo:                               Sládkovičova 1243/26, Praha 4 

IČO:                                63092824 

  (dále jen zhotovitel) 

 

 

               Čl. II 

            Předmět smlouvy 

  

2.1. Předmětem díla jsou malířské a natěračské práce v budově Základní školy, Na Šutce 28, 

Praha 8 dle cenové nabídky. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 

2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků převzít  

a zaplatit cenu za jeho provedení sjednanou v bodě 4.1 této smlouvy. 

 

 

 

Čl. III 

Doba a místo plnění 

 

3.1. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31.12.2019  

3.3. Místem plnění je sídlo objednatele. 

 

 

 

Čl. IV 

Cena díla 

 

4.1. Cena za provedené dílo je smluvní a nejvýše přípustná: 253.835.-  Kč                                                                          

 (Slovy: DvěstěpadesáttřitisícosmsettřicetpětKč) 

 Zhotovitel není plátce DPH 

 

Čl. V 

Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena bude uhrazena objednatelem jako celek na základě 



faktury zhotovitele, které vystaví po předání a převzetí díla. 

5.2. Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne doručení objednateli. 

 

 

Čl. VI 

Ostatní ujednání 

 

6.1. Předmět díla bude zhotoven dle platných zákonů, vyhlášek a norem, vztahujících se  
k němu. 

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel  

a jedno si ponechá objednatel.  

6.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

6.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

6.5. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich svobodné vůle, 
vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

V Praze 16.12.2019                                                      V Praze 8.12.2019                                                       

 

Za objednatele:                                         Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Mgr. Zbyněk Drozda       Martin Březina 

ředitel                                          zhotovitel                         

     

 

              

 

 


