
 

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

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

I. Smluvní strany: 

Petr Koudela 

• Dodavatel : 

Odběratel : 

Domov pro seniory Podpěrova, 
příspěvková organizace  

Přívoz 161/9 
Podpěrova 501/4 

IČO: 68677171 DIČ: CZ7707184309 

CZ – 696 01
  

Rohatec 

Účet : 

Banka : Česká spořitelna, a.s. Hodonín 

2289795359/0800 

Kontak. 
osoba: 

Kontakt. osoba: 

621 00 
Brno  

Brno 

IČO: 70887233 

JUDr. Vlasta Hrabcová 

Zastoupen: Zastoupen: Petr Koudela JUDr. Vlasta Hrabcová  

ředitelkou organizace 

Banka : 

Účet : 

 

45654161551/0100 

Komerční banka, a.s. 

Petr Koudela 

Mobil Mobil : : Tel.:+420 606 534 957 

II. Předmět plnění: 

„Nábytek, vestavná skříň a kuchyňské linky“. Bližší specifikace uvedena v cenové nabídce, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

III. Doba plnění: 

Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednané době. 

Ukončení prací:  nejpozději do 10.11.2021.  
 

IV. Cena plnění: 

218 650,- 

23 734,50 a 12 688,20 

255 072,70 

Kč                 Cena bez DPH : 

Kč 

Kč 

DPH 15% a 21% 

Cena s DPH : 
 
 
 

1. Cena nejvýše přípustná včetně dopravy a montáže: 

3. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny nabídkovou cenu je možné překročit pouze 
v případě: 
a) dojde před nebo v průběhu realizace zakázky ke změnám sazeb DPH, nebo ke změnám jiných daňových 
předpisů,   
majících vliv na cenu díla b) odběratel bude písemně požadovat dodání prvků, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění.              
Tyto vícepráce mohou být zahájeny až po uzavření dodatku ke smlouvě.  
 
 
 
víceprá 

2. DPH bude přesně vypočteno dle platných sazeb DPH.  

739 094 230 



 

 

V. Fakturace a placení : 

1. Fakturace bude prováděna na základě odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací pověřeným 
pracovníkem  
odběratele. 
2. Konečná fakturace bude vystavena po ukončení díla po protokolárním předání a převzetí díla mezi  
odběratelem a dodavatelem. 

3. Záloha na dílo nebude poskytnuta. 
výši: 

4. Splatnost konečné faktury je stanovena na 14 dnů. 
  Termínem splatnosti se rozumí datum připsání na účet dodavatele.  
5.  Odběratel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy  
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu 

této smlouvy v takovém postavení nenachází 
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
- úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny 
- nebude nespolehlivým plátcem a bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost 

 
 
 

VI. Nabytí vlastnického práva ke zboží : 
Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením ceny díla dle čl. IV. této smlouvy. 

VII. Záruční podmínky : 

1. Dodavatel odpovídá objednateli za provedené práce a dodané zboží v záruční době, která je: 

2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla. 

a) na nábytek vyráběný 
dodavatelem:   

36 měsíců  

VIII. Sankce : 

1. Dodavatel se zavazuje při nedodržení termínu ukončení a předání díla zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z 
ceny  
nedodaného díla za každý den prodlení. 2. Odběratel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu za pozdní úhradu faktur je 0,1% z nezaplacené částky za každý 
den prodlení. 

3. Dodavatel a odběratel berou na vědomí, že uhrazením smluvních pokut, není dotčeno právo smluvních stran na 
náhradu vzniklých škod porušením smluvních ujednání plynoucích z této smlouvy.  

4. Dodavatel a odběratel se dohodli o nezapočítávání penále a smluvních pokut. 

X. Závěrečná ustanovení : 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a 
vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně, formou dodatku smlouvy. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (registr smluv). 

4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v zákonné lhůtě prostřednictvím registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., provede odběratel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6.Dodavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
(GDPR). 

7. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení. 

 V Rohatci dne:  
 V                                
dne:  

Brně dne   15.9.2021 

.....................................................................                          ............................................................                    
Petr Koudela                                                                                      JUDr. Vlasta Hrabcová 
                                                                                                            ředitelka organizace 

  

14.9.2021 


