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Společnost je zapsaná pod spisovou značkou B 13417 vedenou u Městského soudu v Praze

Č.j.: Pl0M-332/2016
Počet listu: 4

Revispol s.r.o.
IČO: 27746381
k rukám jednatelů
Purkyňova 74/2
11000 Praha 1

V Praze dne 24. února 2016

Věc: I.
II.

III.

Podání zprávy o výsledku auditu
Výzva k vydání bezdůvodného obohacení
Oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 30.06.2014

Ivše: Smlouva o dílo "rekonstrukce elektroinstalace objektu Horského hotelu"l

Vážení jednatelé,

dovolte mi Vám oznámit, že naše společnost PRAHA 10 - Rekreace, a.s., se sídlem Praha
10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 282 13963, která byla zřízena pro účely zajišťování
rekreačních (ubytovacích a stravovacích) služeb pro obyvatele městské části Praha 10,
zejména žáky základních škol a seniory a v této funkci působí jako servisní organizace
městské části Prahy 10 při provozování Horského hotelu v k.ú. Černá hora v Krkonoších,
obec Jánské Lázně (dále jen "horský hotel"), nechala zpracovat externí audit všech
prováděných stavebních, resp. stavebně technických oprav, realizovaných Vaší společností
na Horském hotelu v roce 2014.

V této souvislosti podotýkáme, že předmětem auditu byl pochopitelně i závazkový vztah mezi
naší společností jako objednatelem a Vaší společností jako zhotovitelem, založený
Smlouvou o dílo ze dne 30. 06. 2014 (dále jen "smlouva"), na základě které se Vaše
společnost zavázala řádně a včas provést dílo vymezené smlouvou (viz dále).
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K obsahu předmětného závazkového vztahu úvodem rekapitulujeme, že:

• předmětem plnění (díla) byl závazek Vaší společnosti týkající se rekonstrukce
elektroinstalace v 1. PP, 1. NP a 2. NP objektu Horského hotelu za dodržení všech
dotčených obecně závazných právních předpisů v rozsahu smluvní dokumentace (vč.
specifikace materiálu a výkonů);

• termín pro řádné provedení (dokončení a předání) díla byl sjednán nejpozději
v termínu do 15. 09. 2014;

• nejvýše přípustná cena za dílo (vč. DPH) činí dle smlouvy 6.733.272,48 Kč s právem
fakturace na základě odsouhlasených (podepsaných) zjišťovacích protokolů, resp.
předávacího protokolu;

• smluvní pokuta za prodlení s řádným dokončením díla činí dle smlouvy částku
10.000,- Kč za každý započatý den prodlení;
záruka za jakost díla činí dle smlouvy 24 měsíců a počíná běžet dnem řádného
předání díla objednateli (tj. po řádném absolvování přejímacího řízení, jehož
výsledkem je podepsaný předávací protokol), vč. provedení předepsaných zkoušek a
předání veškerých revizních zpráv, atestů a dokladů kvality, revizí, atestů.

Jak známo, Vaše společnost postupně vystavila:

dne 21. 07. 2014 fakturu č. 140266, splatnou dne 21. 08. 2014, znějící na částku
1.391.172,- Kč (bez DPH);
dne 13.08.2014 fakturu Č. 140312, splatnou dne 13. 09. 2014, znějící na částku
1.391.172,- Kč (bez DPH);
dne 31. 08. 2014 fakturu Č. 140330, splatnou dne 30. 09. 2014, znějící na částku
2.225.875,- Kč (bez DPH);
dne 23. 10. 2014 fakturu Č. 140411, splatnou dne 23. 11. 2014, znějící na částku
334.909,- Kč

tedy celkem v hodnotě 5.343.128,- Kč a tyto faktury byly v plném rozsahu uhrazeny, ačkoliv
nebyly splněny podmínky ani k jejich vystavení a tím spíše ani k jejich úhradě.
Upozorňujeme, že účtovaná částka nezahrnovala DPH, kde na fakturách Vaše společnost
v rozporu s podmínkami smlouvy určila, že DPH odvádí objednatel.

K tomu uvádíme, že na základě externího odborného posouzení znaleckým ústavem Grant
Thornton Valuations, a.s. bylo zjištěno, že dílo, tak jak bylo vymezeno smlouvou, není do
dnešního dne dokončeno, kdy fakticky byly celkem realizovány pouze dílčí výkony v této
struktuře a ocenění:

Dodávka materiálu v hodnotě:
Provedení prací v hodnotě:
Odvoz:
Doprava:

75.416,00 Kč
34.240,00 Kč
10.100,00 Kč
36.000,00 Kč

•
•
•
•
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Celková znaleckým ústavem určená cena výkonů skutečně provedených Vaší společností
v rámci plnění smluvního závazku tak činí 155.756,- Kč, při respektování polohy a
dostupnosti místa staveniště (Horského hotelu) potom max. 172.000,- Kč.
Detailní technickou zprávu o posouzení stavu elektroinstalace a posouzení realizovaných
stavebních a elektro prací zasíláme pro úplnost v přílohách Č. 1 a 2 tohoto dopisu. Věcný
soupis dosud neprovedených výkonů, ke kterým se Vaše společnost jako zhotovitel ve
smlouvě zavázala, ale nikdy neprovedla, je specifikován v příloze Č. 3 tohoto dopisu.

Porovnáním uhrazené ceny (bez DPH) a znaleckým ústavem určené maximální ceny
realizovaných výkonů v rámci stavebních úprav prováděných Vaší společnosti k plnění
smluvních závazků tak činí zjištěná disproporce celkem 5.130.128,- Kč. Takto zjištěný rozdíl
je alarmující a je nemyslitelné, aby takto vykázaný stav mohl zůstat bez odpovídající reakce
naší společnosti. Podotýkáme, že i samotná smlouva v článku V. odst. 4) stanovila závazek
snížit cenu díla o méněpráce (tj. neprovedené výkony), nicméně i bez takového smluvního
ujednání je zjevné, že zhotoviteli nevzniká (ani nemůže vzniknout) právo inkasovat peněžité
plnění za výkony, ke kterým se smlouvě zavázal, ale které fakticky nikdy neprovedl.

Na základě projednání celé věci s naším právním zástupcem jsme přesvědčeni, že na straně
Vaší společnosti vzniklo bezdůvodné obohacení ve výši výše uváděného vykázaného rozdílu
mezi celkem naší společností hrazenou částkou a faktickou hodnotou skutečně
poskytnutého věcného plnění. Podle § 588 občanského zákoníku soud přihlédne i bez
návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům (cit. ustanovení
se tak týká absolutní neplatnosti). Jsme přesvědčeni, že pokud mezi skutečnou hodnotou
poskytnutého plnění a uhrazenou částkou činí rozdíl řádově 25 násobek, je mimo jakýchkoliv
pochyb, že na úhradu částky 5.130.128,- Kč nemohl Vaší společnosti nikdy platně vzniknout
právní nárok, a tudíž se jedná o plnění přijaté z neplatného právního jednání a tedy o
bezdůvodné obohacení. Pro úplnost dodáváme, že právo na vydání bezdůvodného
obohacení se promlčuje v subjektivní tříleté a objektivní desetileté promlčení době a naše
společnost tak má v tuto chvíli min. 15 měsíců k uplatnění svého nároku soudní cestou.

Dovolujeme si Vás tímto vyzvat, aby Vaše společnost Revispol s.r.o. částku ve výši
5.171.128,- Kč představující (finanční) plnění z neplatného právního jednání a mající
tak charakter bezdůvodného obohacení vydala naší společnosti v termínu do 7
kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy na bankovní spojení naší společnosti
PRAHA 10 - Rekreace, a.s., číslo účtu: 218539949/0300 vedený u CSOB, a.s.

Dovolujeme si upozornit, že v případě nevrácení bezdůvodného obohacení přistoupí naše
společnost k jeho soudnímu vymáhání, a to vč. úrokového příslušenství.

S ohledem na délku prodlení je nepochybné, že Vaše společnost Revispol s.r.o. porušila
smlouvu podstatným způsobem, kdy je dán jak zákonný důvod, tak ovšem i důvod výslovně
vymíněný smlouvou (čI. XVIII. odst. 1) písmo c), odst. 2) smlouvy) k odstoupení od smlouvy
naší společností jako objednatelem.
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V souladu s právě uvedeným tak společnost PRAHA 10 - Rekreace, a.s. tímto
odstupuje od smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 06. 2014, kdy účinky odstoupení
nastávají doručením tohoto dopisu Vaší společnosti. S ohledem na zánik smlouvy
odstoupením tak k uvedenému okamžiku zaniká povinnost Vaší společnosti řádně dokončit
dílo dle smlouvy.

S pozdravem Q.
~f)( L~····t·:·················~····

PRrHA 10 - Rekreace, a.s.
Mgr. Bohdan Urban
jediný člen představenstva

PRAHA 10· Rekreace, a.s.
Vršovická 68/1429

101. 38 Praha 10 - Vršovice
IČO: 282 13 S63 (i)

Přílohy: Zpráva znaleckého ústavu - posouzení realizovaných stavebních a
elektro prací

2) Zpráva znaleckého ústavu - technická zpráva o posouzení stavu
elektroinstalace v Horském hotelu

1)

3) Soupis neprovedených výkonů dle smlouvy
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