
 
 
Město Příbram                                                   Pro jednání ZM 

Městská realitní kancelář dne: 17.12.2018 

 
Název bodu jednání 
Žádost o prominutí penále ze smlouvy o dílo č. 701/OIRM/2018 – dílčí část 7 veřejné zakázky 
 
Předkládá:              Rada města             
 
Zpracovala:              Ing. Pavla Sýkorová, vedoucí MěRK      
   
Projednáno:             

v RM dne: 8.10.2018 
 
usn.č.:1028/2018 

                      
Text usnesení RM:    
      
Rada    d o p o r u č u j e   ZM 

prominutí smluvní pokuty ve výši 90 % z celkové částky (pokuta byla vyčíslena na 90.000,00 
Kč), společnosti ADORN s.r.o., která jako zhotovitel prováděla výměnu oken a dveří 
v Příbrami VII/329 dle smlouvy o dílo č. 701/OIRM/2018 – dílčí část 7 veřejné zakázky. 

 
Napsala:           Ing. Pavla Sýkorová, vedoucí MěRK     
                                                                
 
Návrh na usnesení:  
ZM       schvaluje – neschvaluje 

prominutí smluvní pokuty ve výši 90 % z celkové částky (pokuta byla vyčíslena na 90.000,00 
Kč), společnosti ADORN s.r.o., která jako zhotovitel prováděla výměnu oken a dveří 
v Příbrami VII/329 dle smlouvy o dílo č. 701/OIRM/2018 – dílčí část 7 veřejné zakázky. 

 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Dne 8.6.2018 byla po provedeném zadání zakázky malého rozsahu uzavřena smlouva o dílo č. 
701/OIRM/2018 mezi městem Příbram a společností ADORN s.r.o., se sídlem Obecnická 285, 
Příbram, jejímž předmětem byla dílčí část 7 veřejné  zakázky - výměna oken a dveří v Příbrami 
VII/329 (dále jen smlouva). 
 
Dne 13.9.2018 zaslala MěRK zhotovitelské společnosti přípis o porušení povinností plynoucích 
z uvedené smlouvy ze strany zhotovitelské společnosti s uplatnění smluvních sankcí ve smyslu čl. X 
smlouvy. 
 
Společnost ADORN s.r.o. se na město Příbram obrátila dne 26.09.2018 se žádostí o prominutí penále.  
 
Důvodem pozdního předání zakázky byla subdodávka AL dveří, které společnost ADORN s.r.o. 
nevyrábí. Tyto dveře byly zadány do výroby ihned po podpisu smlouvy, dodavatel bohužel neměl 
výrobní kapacitu pro včasnou výrobu.   
Všechna PVC okna byla do data předání dle smlouvy v termínu do 11.08.2018 vyrobena a 
namontována. Navíc je tento objekt prázdný, byl odpojen el. proud a výměna probíhala pomocí el 
centrály.  
 
Společnost ADORN s.r.o. dlouhodobě spolupracuje s MěRK, vždy se přednostně snažila řešit námi 
zadané zakázky a zejména pomáhá při řešení havarijních stavů bez ohledu na to, zda daná okna a 
dveře vyráběla. 
 



V případě, že nebude smluvní pokuta odpuštěna, žádá společnost ADRON s.r.o. o posouzení zda 
výše pokuty 90.000,- Kč je přiměřená k celkové ceně zakázky 138.000,--Kč. Také prosí k přihlédnutí 
na skutečnost, že objekt byl a dosud je prázdný, čímž nedošlo k žádnému narušení provozu v objektu 
a nikdo nebyl omezen. 
 
Jelikož se povahou žádosti jedná o vzdání se práva ze smlouvy (vzdání se práva ze smluvní pokuty), 
které je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva města ve smyslu ust. § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, předkládá věc rada města k projednání a rozhodnutí 
zastupitelstvu města.  
 
 
Příloha - žádost 

 


