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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
 

 

I. 

Smluvní strany 
 

 

OBJEDNATEL Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 

   Na Šutce 28/440, 182 00 Praha 8 - Troja 

              IČ: 60461845 

   Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Drozdou, ředitelem školy 
                                        

 

 

ZHOTOVITEL  Promaco Consulting, s.r.o.  

  Peluškova 1405, 198 00 Praha 9 – Kyje 

  IČO: 27761151 

  DIČ: CZ27761151 

  zastoupené: Ing. Jiřím Kocánkem, jednatelem společnosti 

 Číslo bankovního účtu: 69796/5500 

 
II. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem smlouvy je zpracování žádosti o dotaci „Modernizace zařízení a vybavení tříd v Základní 

škola, Praha 8, na Šutce 28“ do 20. výzvy Operačního programu Praha – pól  růstu ČR. Obsah a rozsah 

díla: 

a. Zpracování, kompletace a podání žádosti o dotaci v MS2014+ 

b. Zpracování studie proveditelnosti dle metodiky OP 

c. Zpracování FA v modulu CBA v MS2014+ 

d. Zpracování zjednodušené EA v modulu CBA v MS2014+ 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy, který se zavazuje provést 

pod svým osobním vedením. 

3. Objednatel závazek Zhotovitele k provedení díla přijímá a zavazuje se uhradit cenu díla. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost a přílohy nezbytné pro 

řádné a kompletní odevzdání žádosti o dotaci.  

 

III. 

Doba plnění díla 

1. Termín pro zahájení díla: neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo Objednatelem. 

2. Termín pro dokončení díla: nejpozději do 30.3.2017 

 

 

IV. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. této smlouvy činí 155 000 Kč bez DPH.  
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2. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena pouze na základě písemného a číslovaného dodatku k této 

smlouvě stvrzeného podpisem obou stran.  

3. K výše uvedené celkové ceně díla bude doúčtováno DPH ve výši shodné s aktuálními daňovými zákony, 

platnými v den vystavení daňového dokladu. 

V. 

Platební podmínky, fakturace 

1. Cena díla podle písmena dle ods. 1 článku IV smlouvy je splatná na základě vystaveného daňového do-

kladu – faktury Zhotovitelem  následujícím způsobem: 

a. 80 000 Kč bez DPH po předání díla Objednateli dle článku VI. smlouvy.  

b. 75 000 Kč bez DPH po schválení žádosti o dotaci k financování. V případě, že projekt nebude 

schválen k financování, není Zhotovitel oprávněn požadavek úhradu této části ceny díla.  

2. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou cenu za dílo nejpozději do 21 dní ode dne vystavení faktury.  

3. Lhůta splatnosti faktur je 21 dní od jejich prokazatelného doručení Objednateli.  

4. Objednatel může fakturu - daňový doklad v době splatnosti vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. 

V tom případě se daňový doklad považuje za nedoručený a nová lhůta splatnosti začne plynout doruče-

ním opravené faktury Objednateli.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

VI. 

Předání a převzetí díla 

1. Závazek Zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho části Objednate-

lem. 

2. Dílo musí být předáno a převzato zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran. 

3. Objednatel se zavazuje dílo nebo dílčí dodávku dle článku II od Zhotovitele převzít při jeho předložení, 

nebo kdykoliv na základě výzvy Zhotovitele. Nepřevezme-li Objednatel dílo, má se za to, že dílo bylo 

předáno a převzato, ve lhůtě uvedené ve výzvě Zhotovitele. Tímto dnem přechází nebezpečí škody na 

Objednatele. 

4. Dílo bude předáno v elektronické podobě ve formátu pdf. 

5. Převzetím díla Objednatel souhlasí s obsahem, rozsahem a navrženým řešením. 

 

VII. 

Smluvní pokuty a slevy 

1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury má Zhotovitel právo po Objednateli požadovat 

úroky z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené částky, a to za každý den prodlení. Objednatel se zavazuje 

tento úrok z prodlení zaplatit. 

2. V případě, že Objednatel neposkytne součinnost pro řádné plnění služeb dle odst. 4, článku II smlouvy, 

má právo Zhotovitel od této smlouvy odstoupit. V tomto případě  má Zhotovitel právo požadovat smluvní 

pokutu ve výši odměny dle písmena a, odst. 1 článku IV smlouvy.  

3. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky nejsou způsobilé k započtení.  

 

 

VIII. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení. 
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2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel bude práce dle této smlouvy 

provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými povinnostmi, a to i 

po písemném upozornění Objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl Objednatele od smlouvy odstoupit, 

nedojde-li k nápravě.  

3. Smluvní strana, která bezdůvodně odstoupí od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré 

náklady jí vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy. 

 

IX. 

Změny smlouvy  

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním – písemným, číslovaným dodatkem 

k této smlouvě výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“, podepsaným oprávněnými zástupci obou 

stran. Jiné zápisy, protokoly apod.. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků k této smlouvě 

je nutná dohoda o celém jejich obsahu. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana 

povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé smluvní straně a vyvolat jednání 

zástupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění 

v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran. 

2. Objednatel vyslovuje souhlas s použitím informace, že byl Zhotovitel zpracovatelem předmětu díla této 

smlouvy do propagačních materiálů a referencí o firmě Zhotovitele. 

3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních jejích 

ustanovení. 

4. Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté po-

zbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předchozí 

smluvní ujednání učinily, mimo provedené zápisy odsouhlasené smluvními stranami. 

5. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vy-

hotovení. 

7. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními Občanské-

ho zákoníku. 

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 

 

V Praze dne:                                                                            V Praze dne:    

    

 

 

 

 

 

……………………………….               ………………………………… 

 Ing. Jiří Kocánek                                                            Mgr. Zbyněk Drozda 

 jednatel společnosti                                                             ředitel školy 

 Promaco Consulting, s.r.o.                                   Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28 
  


