
SMLOUVA O DÍLO  
 
 TUTO SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely dne 24. 10. 2017 podle ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:  
 
 
(A) Jan Kynčl, truhlář 

datum narozen: xxxxxxx 

bydliště: Jízdecká 2555, Nymburk 288 02 

IČO 62996606 

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, č. ú. 161880352/0600 

Email: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxx 

není plátce DPH 

(dále jen „Zhotovitel“)  

 
a  

 
(B) NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM  

sídlo: Palackého třída 449/64, Nymburk 288 02,  
IČO: 00118516 
DIČ: CZ00118516 
Email: zenklova@nkc-nymburk.cz, 
Telefon: xxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: Fio Banka, č. ú. 2600578964/2010 
Zastoupená: Bc. Ivetou Zenklovou, ředitelkou NKC 
(dále jen „Objednatel“) 
 

   
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY  
 
 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve 
výrobě a montáži nábytku barového pultu ve foyer v Městském Kině Sokol v Nymburce (adresa Tyršova 
6, Nymburk 288 02), jak je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“). Příloha č. 1 tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy.  
 
 1.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu (jak 
je definována níže).  
 

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA  
 
 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy 
a v Době plnění (jak je definována níže).  
 
 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.  
 
 2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.  
 
 2.4 Zhotovitel je vázán pokyny Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.  
 
 2.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy, avšak nikoliv častěji než 1 krát 
týdně. 
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3. CENA  

 
 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou 
cenu v celkové výši 147 800 Kč včetně DPH (slovy: stočtyřicettisícosmset korun českých) (dále jen 
„Cena“).  
 
 
 3.2 Cena za dílo uvedená v předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si 
ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta v Ceně a 
Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv 
výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k 
jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.  
 
 3.3 Cena bude Zhotoviteli hrazena postupně, a to na základě dílčích faktur jim vystavených. A to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele vedený u banky Moneta Money Bank, číslo účtu 
161880352/0600 
 
 

4. DOBA PLNĚNÍ  
 
 4. 1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do 15. prosince 2017 (dále 
jen „Doba plnění“).  
 

4.2 S ohledem na vysoký význam včasnosti provedení díla pro Objednatele se smluvní strany 
dohodly, že při nedodržení dohodnutého termínu plnění zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení. 

4.3 Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku 
porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

4.4 Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky plnění závazku zhotovitele 
provést dílo v dohodnutém termínu, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění této 
povinnosti. 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO  
 
 5.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotoviteli. 
 
 5.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. 
Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem  Díla.  
 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 
 6.1 Nejpozději do 2 dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby 
plnění, vyzve Zhotovitel [písemně] Objednatele k převzetí Díla v místě specifikovaném níže.  
 
 6.2 Objednatel převezme provedené Dílo v Městském Kině Sokol, Tyršova 6, Nymburk do 3 dnů 
od doručení písemného oznámení Zhotovitele o dokončení provádění Díla.  
 
 6.3 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší 
smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.  
 
  

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE  
 



 7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.  
 
 7.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav 
prováděného Díla.  
 
  

8. POVINNOSTI OBJEDNATELE  
 
 8.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.  
 
 8.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
této Smlouvy.  
 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
 9.1 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
 9.2 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  
 
 9.3 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.  
 
 9.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom originále.  
 
 9.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy 
zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě 
nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a 
vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.  
 
 9.6 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.  
 
 9.7 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 
čehož připojují své podpisy.  
 
  
 
 
V Nymburce dne 25. 10. 2017     V Nymburce dne 25. 10. 2017 
 
Za Zhotovitele       Za objednavatele 
Jan Kynčl,       Iveta Zenklová, 
Truhlář        ředitelka NKC 
 
Podpis:        Podpis: 
 

 

                                 
 
 
 
 



 
PŘÍLOHA 1 
  
  
Předmětem Díla dle této Smlouvy je vyhotovení a montáž nábytku barového pultu ve foyer Městského 
Kina Sokol v Nymburce, na adrese Tyršova 6, Nymburk 288 02 
 
 
Příloha obsahuje 16 stránek projektové dokumentace k novému barovému pultu se závěsným 

podhledem 

 


