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Smlouva o dílo  
(sepsaná dle §2586 NOZ) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel :              MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ZBRASLAV 
                       zastoupený starostkou Ing. Zuzanou Vejvodovou 
               se sídlem Zbraslavské náměstí 464, 156 03 Praha – Zbraslav 
  
                IČO : 00241857   DIČ : CZ00241857 
Bankovní spojení :      Česká spořitelna, a.s., pobočka Zbraslav 
Číslo účtu :  XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel :          P-V rekultivace s.r.o. 
                       zastoupená Martinem Voráčkem jednatelem společnosti 
               se sídlem Pod svahem 788/9, 147 00 Praha 4 – Braník 

 
                IČO : 25715607  DIČ : CZ25715607  
Bankovní spojení :     GE Money Bank a.s.,  
Číslo účtu :  XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 
tuto smlouvu o dílo:  

 
I. 

Předmět Smlouvy 
 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá 
v provádění přípravných a stavebních prací na stavbě “ Zbraslavské náměstí – rekonstrukce 
chodníků a komunikací “ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu 
díla.  

 
II. 

Čas a místo plnění 
 
Čas plnění:  
Termín zahájení prací: 26.10.2016 
Termín dokončení prací: 10.12.2016 
 
Místo: Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav 

Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost 
splnit,  resp. v jejím plnění pokračovat z důvodů existence překážek způsobených vyšší mocí. 
Vyšší mocí je podle této smlouvy každá událost, okolnost a vliv neovladatelných přírodních sil, 
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která působí nezávisle na vůli smluvních stran a která nebyla předvídatelná v době uzavření této 
smlouvy pokud nastane kdykoliv v průběhu plnění, přitom působí překážky v jejím plnění, které 
nemohou svou vůlí činností smluvní strany odvrátit nebo překonat a která bude mít přímo za 
následek nesplnění některé smluvní povinnosti. Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává ani 
doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost splnit, resp. v jejím plnění pokračovat 
z důvodů existence rozhodnutí nebo prodlení na straně příslušných orgánů státní správy a 
samosprávy. Jestliže vlivem výše uvedeného dojde k prodlení v plnění smluvních povinností dle 
této smlouvy, nejde o porušení této Smlouvy či zákona. Jestliže se plnění této smlouvy 
v důsledku výskytu výše uvedeného stane nemožným, je oprávněná smluvní strana, která se 
odvolává na prodlení způsobené výše uvedeným, požádat druhou smluvní stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k době plnění a následkům na majetku té které Strany.    
 

III. 
Cena díla 

 
Cena za provedení díla byla stanovena dle rozpočtu jednotlivých objektů vypracovaného 
zhotovitelem a činí:  
Chodník kolem cukrárny …………………………………223.726,00 Kč bez DPH 
                                                                                       270.708,46 Kč vč. DPH 
Chodník před cukrárnou ………………………………….140.971,00 Kč bez DPH  
                                                                                        170.574,91 Kč vč. DPH 
Chodník u pomníku………………………………………...247.405,40 Kč bez DPH 
                                                                                        299.360,53 Kč vč. DPH 
Chodník před jídelnou …………………………………….327.691,20 Kč bez DPH 
                                                                                        396.506,35 Kč vč. DPH 
Chodník naproti ČSOB ……………………………………245.171,60 Kč bez DPH 
                                                                                        296.657,64 Kč vč. DPH 
Komunikace u zámku ……………………………………..288.958,00 Kč bez DPH 
                                                                                        349.639,18 Kč vč. DPH 

Celkem bez DPH                                                         1,473.923,20 Kč  
Celkem včetně DPH                                                    1,783.447,07 Kč 
  
 

IV. 
Platební podmínky 

 
Cena díla stanovená po dokončení jednotlivých objektů formou dílčích faktur dle skutečně 
provedených prací a výměr je splatná ve lhůtě 15 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
daňového dokladu. 
 

V. 
Odpovědnost za vady, reklamační řízení 

 
Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 36 měsíců od 
předání objednateli.   
 

VI. 
Jiná ujednání 

 
Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.Smluvní strany se 
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dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude 
odstoupeno (dále jen „spory“), budou rozhodovány českým soudním řádem.  
 
V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Dáno ve dvou vyhotoveních s 
tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu. 
 
 
 
Přílohy: 

- cenová nabídka – rozpočet formou jednotlivých objektů 
 
 
 
 

V Praze, dne 20.10. 2016 
 
 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 
 


