
 
 

 

Městská část Praha – Zbraslav 
Zbraslavské náměstí 464 
156 00 Praha – Zbraslav  

tel/fax:  +420 257 111 888 
e- mail:  info@mc-zbraslav.cz 
http:  www.mc-zbraslav.cz  

   

 

 
IČ: 002 41 857       Bankovní spojení: 2000865329/0800 
DIČ: CZ00241857      IDDS: zcmap6w 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle Občanského zákoníku 

 
Čl. I. Smluvní strany 

 
 
Mgr. Martin Široký akad. sochař a restaurátor 
IČ: 493 75 822 
DIČ: CZ 7004103172 
bytem: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: XXXXX 
vedený u: XXXXXX. 
povolení MK ČR: Č. j. 7.692/95 ze dne 21. 7. 1995 
telefon: XXXXXXXX 
e-mail XXXXXXXX 
dále jen „zhotovitel“ 
   
 
Městská část Praha - Zbraslav 
IČ: 002 41 857 
DIČ: CZ00241857 
sídlo: Zbraslavské náměstí 464; 156 00 Praha - Zbraslav 
číslo účtu: XXXXXXXXXX 
vedený u: XXXXXXXXXX. 
zastoupená: Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou městské části 
dále jen „objednatel“  
 

Čl. II. Předmět smlouvy 
 
1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo na osazení uměleckého díla:  

P 1255, Josef Václav Myslbek, Definitivní model k Pomníku sv. Václava, (1899-
1902) bronz, v. 295 cm, včetně jeho žulového podstavce. Smlouva vychází z cenové 
nabídky ze dne 29. 7. 2016 a akceptuje její finanční rozvahu včetně odborného 
postupu. Odborná činnost bude prováděna v bodech a) - c) – uvedených v Příloze č. 1 
této smlouvy.  

 
 

Čl. III. Termín plnění 
 
1. Předmět smlouvy bude proveden po podepsání smlouvy nejpozději do 16. září 2016. 

Termín plnění je možné pozměnit po vzájemné dohodě s objednatelem a přiložit ve 
formě dodatku s uvedením důvodu ke smlouvě. 

 
Čl. IV. Provedení díla 

 
1. Provedení restaurátorských prací je detailně popsáno v Příloze číslo1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. 
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech jen tehdy, jestliže vznikne porušením jeho 
povinností ve smyslu § 373. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

 
 

Čl. V. Předání a převzetí díla  
 
1. Dílo bude předáno zhotovitelem osobně zástupci objednatele a to na místě osazení, na 

pozemku parc. č. 8/1 (ostatní plocha), v k. ú. Zbraslav, obec Praha, zapsaného na LV 
č. 1864 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, 
přičemž bude sepsán předávací protokol, podepsaný zhotovitelem, objednatelem 
a pověřeným zástupcem Národní galerie v Praze, jakožto vlastníkem uměleckého díla. 

 
 

Čl. VI. Cena díla 
 
1. Smluvní cena vychází z požadavku objednatele na rozsah prací a zahrnuje náklady na 

materiál, režii a honorář. Smluvní cena za provedené restaurátorské práce je stanovena 
ve výši: 

 
Cena bez DPH 55.300 Kč 
DPH ve výši 21% 11.613 Kč 
Cena včetně DPH 66.913 Kč 

 
2.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli konečnou fakturu ve výši 66.913,- Kč 

včetně DPH na základě provedených prací a zabudovaného materiálu. Splatnost 
faktury činí 21 dní ode dne vystavení faktury. Faktura bude vystavena až po odevzdání 
a převzetí dokončeného díla, resp. po odstranění všech drobných vad a nedodělků a po 
likvidaci zařízení staveniště v místě osazení. 

 
3.  Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, a to bez zavinění zhotovitele, 

bude posouzena rozpracovanost předmětu smlouvy a na základě této rozpracovanosti 
objednatel uhradí zhotoviteli předloženou fakturu, a to bez zbytečného odkladu. 

 
 

Čl. VII. Zajištění závazků a sankce 
 
1. Smluvní strany se dohodly na těchto majetkových sankcích: 

a) Bude-li zhotovitel v prodlení za nedodržení termínu splnění díla, uhradí 
objednateli za každý den částku rovnající se 0,5 % ze smluvené ceny 
neprovedeného díla.  

b) Bude-li objednatel v prodlení faktury s úhradou faktury, uhradí zhotoviteli za 
každý započatý den částku rovnající se 0,5 % z celkové ceny. 

 
 

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1.  Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy mezi stranami plynoucí z této smlouvy se 

řídí Občanským zákoníkem. 
 



 

IDDS:   zcmap6w  Bankovní spojení: 9021-2000865329/0800  
IČ:   002 41 857  DIČ:   CZ00241857 
 

2.  Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně, formou 
číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. 

 
3.  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Pro zadavatele i zhotovitele jedna. 
 
4.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 

zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská 
část Praha – Zbraslav  

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním 
tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují 
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

 
 
V Praze dne: ……………………  Ve Zbraslavi  dne:…………………………..   
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................                                                            .............................................           
       Za zhotovitele:                                 Objednavatel:   
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 
 

CENOVÁ NABÍDKA 
 
Osazení bronzové sochy sv. Václava od sochaře J. V. Myslbeka na pozemku parc. č. 8/1 
(ostatní plocha), v k. ú. Zbraslav, obec Praha, zapsaného na LV č. 1864 u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, (zahrada Zbraslavského zámku). 
 
Na základě výzvy Úřadu městské části Praha-Zbraslav, předkládám cenovou kalkulaci 
nákladů spojených s osazením sochy sv. Václava v zahradě zámku ve Zbraslavi) 
 
Bronzová jezdecké socha bude osazena na žulový podstavec. Váha sochy a podstavce se 
může pohybovat v rozmezí 13 t – 15 t. Přesun všech částí památky na místo budoucího 
osazení je hrazen Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1, IČ: 000 23 
281. 
 
 
Osazení na betonový základ  
 
a)  Postupné osazování žulového podstavce na předem připravenou základovou desku,  

7 kusů 
Cena bez DPH       34.000,-Kč 

 
b)  Osazení sochy sv. Václava, demontáž kovové ochranné konstrukce 
  Cena bez DPH       17.000,-Kč 
 
c)  Spárování podstavce, konečná povrchová úprava 

Cena bez DPH       4.300,-Kč 
 

Cena bez DPH 55.300 Kč 
DPH ve výši 21% 11.613 Kč 
Cena včetně DPH 66.913 Kč 

 
 
V Praze dne 29. 7. 2016 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Martin Široký 
akademický sochař a restaurátor 
 


