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Smlouva o dílo č. 21-16-0045-0 
podřízená režimu občanského zákoníku 

 
 

Zhotovitel:        Hřiště hrou s.r.o. 
Sobotecká 810  
511 01 Turnov 
IČ: 03673073 
DIČ: CZ03673073 
Bankovní spojení:  
Registrováno u Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl C, vložka 34550 
Jednající: Ing. Tomáš Tomsa, jednatel společnosti 
 
 

a 
 
 

Objednatel:  Mateřská škola, Praha 8, U Sluncové 10a 
   U Sluncové 135/10a 
   Praha – Karlín, 186 00 
   IČO: 68402104 
   Jednající: Zuzana Šteflová, ředitelka 
 
 
    

Strany po vzájemném předchozím jednání především o cílech objednatele revitalizovat stávající herní prvky 
v duchu certifikátu původního výrobce a současně platných norem zhotovitelem, s jejichž vzhledem a orientačními 
rozměry se objednatel před uzavřením smlouvy seznámil, jakož i s nabídkou zhotovitele vydanou dne 22. 11. 2021, o níž 
zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy aktuální, uzavírají následující smlouvu. 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1.1. Předmětem této smlouvy je níže přesně specifikovaný závazek zhotovitele revitalizovat stávající herní prvky 

(hrad, pružinová houpadla) na místě určení na vybraném místě do pozemku, určeného objednatelem. 
Zhotovitel přijímá tento závazek jako podnikatel, který se vybavováním a rekonstrukcí a opravami dětských 
hřišť zabývá profesionálně.  

 
1.2. Předmětem smlouvy na druhé straně je závazek objednatele zaplatit za sjednané závazky zhotovitele 

dohodnutou cenu. 
 
1.3. Účel smlouvy je vystavět revitalizovat stávající předmětné herní prvky na dohodnutém místě tak, aby toto 

mohlo sloužit dětem pro zábavu. Realizace bude podle vůle objednatele sloužit k uspokojování veřejné 
potřeby. 

 
II. 

Hlavní závazky smluvních stran 
 

Závazky zhotovitele 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí za dohodnuté součinnosti objednatele rekonstruovat 

sjednané výrobky na určeném pozemku podle pravidel v nabídce.  
 
2.2. Objednatel bere na vědomí, že akátové dřevo použité k rekonstrukci výrobků dle této smlouvy má nízkou míru 

přilnavosti ve vztahu k nátěru dle odst. 2.1. tohoto článku, přičemž se jedná o přirozenou vlastnost materiálu, a 
nikoliv o vadu. Objednatel je srozuměn s tím, že nelze předem odhadnout trvanlivost nátěru naneseného na 
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výrobek z akátového dřeva a vzhledem k tomu není z povahy věci možné poskytovat na tuto část výrobku 
záruku za jakost.  
 

2.3. Jiné vlastnosti výrobků, než výše uvedené nejsou rozhodující. Obecně však platí, že výrobky musí být způsobilé 
jako užitné zábavní nebo okrasné prvky, případně musí sloužit svému obvyklému účelu. Ostatní materiály jsou 
na volbě zhotovitele, avšak musí být voleny účelně. 
 

2.4.  Po dobu trvání revitalizace výrobků umožní objednatel pracovníkům zhotovitele napojení na el. síť 220 V  a 
používání sociálního zařízení, pokud to místní podmínky dovolují.  

 
2.5. Drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitných vlastností výrobků a herních prvků může zhotovitel po 

dohodě se zástupcem objednatele realizovat bez nutnosti dodatku ke smlouvě. 
 
2.6. Vzhledem k tomu, že stávající herní prvky jsou vyrobeny již neexistujícím výrobcem (Tomovy parky s.r.o.), 

budou opravy a úpravy prováděné na výrobcích řešeny v duchu původního certifikátu. Pokud aktuálně platné 
normy vyžadují provést některé opravy odlišně, bude postupováno podle platné normy ČSN EN 1176. 

 
2.7. Zhotovitel vystaví prohlášení o shodě na nově zhotovené ucelené díly či komponenty. 
 
Záruka za jakost 
  
2.8. Doba záruční lhůty na práce prováděné na repasovaných prvcích je 24 měsíců.  
 Záruka 24 měsíců bude poskytnuta i na nově dodané díly a komponenty (lana, sítě apod.) 
 
Závazky objednatele 
 
2.9. Objednatel převezme dílo, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl k převzetí díla zhotovitelem 

vyzván. Předání díla je provedeno formou předávacího protokolu. Při předání díla předá zhotovitel objednateli 
prohlášení o shodě dle ČSN EN 1176.  

 
2.10. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit níže sjednanou cenu. 
 
2.11. Objednatel se zavazuje po dobu od uzavření této smlouvy trvale umožnit na daný pozemek přístup pro 

zhotovitele, a to až do doby předání díla.  
 
2.12. Další součinnost a povinnosti objednatele jsou stanoveny na jiných místech smlouvy. 
 
 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
3.1. Cena je stanovena na částku 242.690,- Kč včetně DPH (slovy 

Dvěstěčtyřicetdvatisícšestsetdevadesátkorunčeských). Sjednaná cena zahrnuje celé provedení díla. Náklady 
součinnosti objednatele, k níž se tento smlouvou zavazuje, platí sám objednatel. 

 
3.2. Cena dle předchozího odstavce bude zaplacena na základě daňového dokladu – faktury, která bude vystavena 

po předání díla objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu. Splatnost faktury je 14 dní po 
jejím předání objednateli. 

 
3.5. Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu zhotoviteli na účet č. 268334490/0300 vedený u ČSOB. 
 
 
 
Prodlení objednatele s placením ceny díla 
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3.5. Pro případ prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jiného peněžního plnění sjednávají strany smluvní 
úrok z prodlení ve výši 0,05 % za den z dlužné částky. 

 
3.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,3 % denně z dlužné částky. Nárok prodávajícího na náhradu případné škody tím není 
dotčen. 

 
3.7. V případě nezaplacení smluvní ceny díla objednatelem ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy je zhotovitel 

oprávněn výrobky specifikované v čl. 2.1. a namontované dle této smlouvy demontovat a uskladnit na náklady 
objednatele do doby zaplacení nebo doplacení celé ceny díla.  

 
3.8. Pohledávka zhotovitele se v případě nezaplacení ceny díla objednatelem navíc navyšuje o náklady na demontáž 

a dopravu dodaných prvků či části dodávky do místa sídla zhotovitele. 
 
3.9. Pro případ, že by strany potřebovaly při vzájemném styku pracovat s cenou jednotlivých komponent (prvků), 

platí ceny uvedené v kalkulaci, která je součástí smlouvy. 
 
 
Prodlení zhotovitele s dokončením díla 
 
3.10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu  
 ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
 
 
 
 

IV. 
Místo, čas a způsob plnění 

 
4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli do konce roku 2021 provést revitalizaci. V případě, že nebude ze strany 

objednatele poskytnuta dostatečná součinnost a nebude zhotoviteli umožněn přístup na místo montáže 
alespoň tři týdny před plánovaným dokončením dle věty první, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, po 
kterou nebyl zhotoviteli ze strany objednatele umožněn přístup na místo rekonstrukce po výzvě zhotovitele 
k poskytnutí takovéto součinnosti.  

  
4.2. Výroba komponentů a dílů pro revitalizaci proběhne v provozovně Hnanice 35, Rovensko pod Troskami, PSČ: 

512 63, Česká republika 
 
4.3. Provedení revitalizačních prací proběhne na místě určeném objednatelem – ČR, Praha, MŠ Sluncová 
 
4.4. Sjednaná doba dokončení díla se prodlužuje o dny špatného počasí v místě plnění (deštivo, rozbahněný terén, 

mráz, sníh), pokud z tohoto důvodu budou práce přerušeny. O přerušení rozhoduje v místě samém zhotovitel 
po oznámení této skutečnosti objednateli. 

 
 

V. 
Ostatní ujednání 

 
5.1. S ohledem na povahu díla strany sjednávají, že objednatel má právo kontrolovat průběh provádění díla. 
 
5.2. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, je zhotovitel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu 

(není-li sjednána smlouvou) a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit nebo odstoupit v rozsahu 
neuskutečněné části díla, upozorní-li na takový následek objednatele. Objednatel se zavazuje poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost. 

 
5.3. Ujednání o smluvních pokutách ani jejich případné uplatnění neomezuje právo na náhradu škody. 
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O smlouvě 
 
5.5. Smlouvu je možné měnit pouze písemně. 

 
5.6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis 

smlouvy.  
 
5.7. Své podpisy strany připojují jako projev svobodné vůle být vázáni všemi shora uvedenými ujednáními. 
 
5.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sjednává se, že smlouva se tím ruší dnem 

doručení odstoupení, nikoli zpětně. Určí-li strana, která oprávněně odstupuje od smlouvy, že odstupuje 
k pozdějšímu dni než dni doručení odstoupení, není druhá strana povinna ani oprávněna do té doby od 
doručení odstoupení plnit své závazky ze smlouvy. Určí-li odstupující strana dobu odstoupení delší než 14 dní 
po doručení odstoupení, sjednávají strany, že dnem odstoupení je poslední den 14denní lhůty k odstoupení. 

 
5.9. Strany se dohodly, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 

řádem České republiky, přičemž pro tuto smlouvu a vztahy z ní vyplývající sjednávají působnost občanského 
zákoníku, a sjednávají příslušnost českých soudů. 

 
5.10. Objednatel tímto prohlašuje, pro případ uzavření smlouvy mimo provozovnu zhotovitele, že si návštěvu 

zhotovitele za účelem uzavření smlouvy objednal. 
 

 

 

 

Dne: 24.11. 2021      Dne: 24.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..……    ………………………………… 

Zhotovitel (podpis a razítko)    Objednatel (podpis a razítko) 

 
 
 
 
 


