
 
Smlouva o dílo 

Číslo 267/2016 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného 

dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 

 
 
 

Městská část Praha 16  
Václava Balého 23/3     
153 00 Praha 5 – Radotín 
IČO: 00241598 
DIČ: CZ00241598 
zastoupená starostou: Mgr. Karlem Hanzlíkem 
jako objednatel (dále jen objednatel) 
 
 
a 
 
 

Evyt, s.r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111533 
se sídlem Klouzková 74 
104 00 Praha 10 
IČO: 27421775 
DIČ: CZ27421775 
zastoupená - statutární orgán jednatel Ryšavý Miloslav 
bankovní spojení - Česká spořitelna xxxxxxxxxxxxxx 
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) 
 

 
 
I. 
 

Předmět smlouvy 
 
 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu/rekonstrukci výtahového zařízení, v budově ve 
vlastnictví objednatele, Praha 16, Radotín, Sídliště 1079 - D2 nákladní výtah 2/2 320 Kg bez dopravy 
osob, dle schválené nabídky č. N/0126/2016, která je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje zaplatit za provedené dílo a jeho zhotovení cenu podle čl. IV této smlouvy. 
 
 
 

II. 
 

Závazky objednatele a zhotovitele 
 

 
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. 
Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a jiné předpisy, 
stejně jako případná rozhodnutí orgánů státní správy týkající se zhotovovaného díla. 
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III. 

 
Doba plnění 

 
 

Objednatel je povinen připravit a zhotoviteli umožnit přístup na místo zhotovení díla v rozsahu 
vymezeném nabídkovou dokumentací č. N/0126/2016. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup 
k sociálním zařízením a zároveň umožní skladování potřebných materiálů a součástí pro zhotovení 
díla v prostorech objektu. 
Poskytne el. proud na demontáž a montáž výtahového zařízení.  
Zhotovitel se zavazuje k dodržení těchto dílčích termínů. 
Započetí montáže:      03. 10. 2016 
Ukončení montáže:      24. 10. 2016 
Předání výtahu do provozu:    24. 10. 2016 
 
Zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit a po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí po 
opravě většího rozsahu (podstatných změnách) odevzdat objednateli, nejpozději však do: 24.10. 2016 
Objednatel je povinen provedené dílo bez vad a nedodělků bránících bezpečnému a řádnému 
provozu převzít. 
 
 
 

IV. 
 

Cena 
 
 

Cena díla popsaného v příloze ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž výtahu byla dohodnuta mezi 
smluvními stranami: 

 Celková cena bez DPH:                432.000,- Kč 
 Přenesení daňové povinnosti bude provedeno dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kde 

 výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.  
 DPH 21% odvede zákazník. 

      
 

V. 
 

Platební podmínky 
 
 

Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 
Objednatel uhradí celkovou částku 432.000,-Kč zhotoviteli po ukončení opravy/rekonstrukce 
výtahového zařízení. Tuto částku je objednatel povinen zaplatit do 14 dnů po odstranění případných 
vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.      

        
 

Na konečnou fakturaci prováděnou podle této smlouvy zhotovitel vystaví a předá řádné daňové 
doklady, opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi a se splatností 14 dní po doručení 
objednateli. Objednatel je povinen hradit částky dle této smlouvy až na základě doručených, 
oprávněně vydaných faktur. 
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VI. 
 

Splnění závazku zhotovitele 
 
 
Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání a převzetí díla – podpisem předávacího 
protokolu. Součástí splnění smlouvy je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy 
pro provedení opravy velkého rozsahu (podstatné změny) v návaznosti na normy ČSN EN 81-1. 
Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady, popř. vykazuje 
ojedinělé závady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání a 
bezpečnému provozování provedeného díla. 
Předání a převzetí díla musí být osobně přítomen zmocněnec objednatele i zhotovitele. V předávacím 
protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kdy se je zhotovitel 
zavazuje odstranit. 
Zhotovitel při převzetí díla objednatelem objednateli předá tyto doklady, které tvoří přílohy předávacího 
protokolu. 
 
Kontaktní osoba ze strany objednatele:  
p. Švitorka mail: pavel.svitorka@praha16.eu 
tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxx 
 
Kontaktní osoba ze strany zhotovitele:  
p. Šrám, mail: evyt@evyt.cz 
Tel.: +420 xxxxxxxxxxxxxx 
 
 

VII. 
 

Sankční ustanovení 
 
 
V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury je objednatel povinen uhradit úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  
V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení. 
 

 
 

VIII. 
 

Změny smlouvy, odstoupení 
 

 
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření 
nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny 
termínu pro dokončení díla. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů: 
- zejména však v případech kdy na zhotovitele byl prohlášen konkurs nebo zahájeno nucené 
vyrovnání. 
Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, 
jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a 
tuto skutečnost nenapraví ani po upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
zhotovitelem. 
V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany 
povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou 
náhradu vzniklé škody. 
 

mailto:evyt@evyt.cz
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IX. 
 

Odpovědnost za vady 
 
 

Zhotovitel ručí v souladu s § 429 OZ za práce provedené při montáži výtahu po dobu 60 měsíců.  
Záruka na dodaný materiál dle podmínek výrobce 24 měsíců. 
 

 
X. 
 

Zvláštní ujednání 
 
 

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakéhokoli nedodržení 
nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kteréhokoli ze smluvních 
stran. 
Za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být 
smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, války, 
mobilizace, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností 
z této smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina  
 
 

XI. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel strana obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 
Objednatel patří mezi povinné subjekty dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru 
smluv, v platném znění a zavazuje se, zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění. 
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právními vztahy z ní vyplývající a vznikající 
platným právním řádem ČR. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a 
svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
 
V Praze dne:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………..   ……………………………….. 
  
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 

 


