
Č.j. VU277/2021 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění  
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednavatel: Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2 

se sídlem: Lublaňská 33/1724, Praha 2, PSČ 120 00 

zastoupený: Mgr. Petrou Prymulovou 

IC: 49625357 
Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu: 10039021/0710 

(dále jen jako „Objednavatel" na straně jedné) 

a 

2.1. Zhotovitel: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1 

se sídlem: Obořiště, PSČ 262 12 

zastoupený: Mgr. Jiřím Procházkou 

IC: 61100544 
Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu: 1134211/0710 

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé) 

(společně dále jen "Smluvní strany") 

1.3. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

(dále jen "Smlouva"). 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla. 

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednavatele za podmínek níže uvedených dílo: 

Výroba 8 ks šatních skříní z laminovaných desek 

(dále jen „Dílo") 

2.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v 
čl. 4 této smlouvy. 

 

 

1 



 

3. Místo provedení Díla 

3.1. Dílo bude provedeno ve školském zařízení Výchovný ústav, střední škola a školní 
jídelna, Obořiště 1. 

4. Cena díla a způsob úhrady 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 89600,00 Kč 
(slovy osmdesátdevěttisícšestsetkorunčeských) a bude fakturovaná po celkovém 
zhotovení Díla. 

Zhotovitel není plátce DPH. 

4.2. Faktura vystavená Zhotovitelem bude splatná do 14. dne po jejím obdržení 
Objednavatelem a bude uhrazena na účet Zhotovitele číslo účtu 1134211/0710 vedeným u 

CNB Praha. 

5. Termín zhotovení díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději 
do 31.12.2021. 

6. Předání a převzetí Díla 

6.1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo 
zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. 5 této smlouvy. 

6.2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.  

7. Odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od následujícího dne předání Díla 
Objednateli. Záruka se vztahuje pouze na vady Díla zhotovené Zhotovitelem dle čl. 2 této 
Smlouvy. 

7.2. Nevztahuje se na vady způsobené Objednavatelem. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
7.4. 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. Případné vady a nedostatky, které budou zjištěny při 
předání a převzetí díla, budou Zhotovitelem odstraněny do 15 kalendářních dnů u vad 
bránících řádnému užívání, u ostatních vad do 30 dnů. Náklady na odstranění vad nese 
Zhotovitel. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

8.2. Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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8.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této 
smlouvy včetně ceny za Dílo v Registru smluv. 

8.4. Smluvní strany se dohodly, že údaje uvedené v této Smlouvě nebudou 
poskytnuty třetí straně. 

8.5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom vyhotovení. 

8.6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím 
podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé 
skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

V Praze dne 3. 9. 2021                                                             Za objednavatele  
 

 

V Obořišti dne 3. 9. 2021                                                      Za zhotovitele 
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