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SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ (dále jen „Smlouva“): 
 
 

Letiště Praha, a. s.   
se sídlem:                                K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO:                                           282 44 532  
DIČ:                                           CZ699003361 
bankovní spojení:                   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu (CZK):                      801812025/2700  
  
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Miloš Špitálský 
se sídlem: Šeříková 140/7, 503 32 Hradec Králové - Březhrad 

IČO: 75537460 
DIČ: CZ8509043400 
bankovní spojení: 
číslo účtu (CZK):   

  
(dále jen „Dodavatel“) 
 
(Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“). 
 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Objednatel má zájem, aby mu ze strany Dodavatele bylo zhotoveno a předáno Dílo s názvem „Výměna odkalovacích 
sudů pro stáčiště LPH“, jak je specifikováno níže v této Smlouvě a Dodavatel má zájem Objednateli formou dodávky 
a montáže provést a předat Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě; 

(B) Dodavatel prohlašuje a dokládá, že je oprávněn poskytnout Objednateli plnění podle této Smlouvy a že disponuje 
nezbytnými zkušenostmi, potřebným know-how, znalostmi, technickými a personálními zdroji, potřebnými 
k poskytnutí plnění podle této Smlouvy; 

(C) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti; 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
také jen „Občanský zákoník“), následovně: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. ke 
Smlouvě o dílo na dodávku a montáž upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení 
Obchodních podmínek. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanovením této Smlouvy a Obchodních 
podmínek platí příslušné ustanovení této Smlouvy. Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními 
podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem. 

1.1.2 Strany si sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam jim 
přiřazený v této Smlouvě a/nebo v čl. 1.1 Obchodních podmínek. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou 
definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, 
tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, 
přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě přednost. 
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1.2 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.2.1 provedení díla „Výměna odkalovacích sudů pro stáčiště LPH“ specifikovaného v této Smlouvě a Projektové 
dokumentaci pro provádění stavby „Výměna odkalovacích sudů - stáčiště LPH“ vypracované společností 
PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, IČO: 471 52 150, č. zak. 18041, z 04/2018, předané 
Objednatelem Dodavateli před podpisem této Smlouvy  (dále jen jako „Projektová dokumentace“); 

1.2.2 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (tj. díla dle čl. 1.2.1 Smlouvy) ve 4 (čtyřech) 
vyhotoveních v listinné formě a ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v digitální formě ve formátu AutoCAD a MS 
Office na přenosném médiu (např. CD), na kterém bude nadepsán název díla, jméno Dodavatele a datum 
zhotovení. Jednotlivé výkresy a textové části listinné formy budou označeny jako skutečné provedení a 
podepsány projektantem a zástupcem Dodavatele; 

1.2.3 vypracování závěrečné zprávy ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v listinné formě a v 1 (jednom) vyhotovení v 
elektronické formě. Přílohou této zprávy budou rovněž doklady o provedených zkouškách, revizích, 
atestech materiálů, prohlášení o shodě a certifikáty na použité výrobky a materiály a doklady o odstranění 
nebo využití odpadů; 

(dále jen „Dílo“). 

1.3 Předmět Smlouvy. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě 

1.3.1 se Dodavatel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést Dílo bez vad a předat Řádně 
dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje takto provedené Řádně dokončené Dílo od 
Dodavatele převzít a zaplatit za ně Dodavateli sjednanou cenu, to vše v souladu s touto Smlouvou a 
Obchodními podmínkami; 

1.3.2 se Dodavatel zavazuje proškolit zaměstnance Objednatele, a to v termínech dohodnutých s Objednatelem 
(nejpozději však v době níže uvedené), přičemž pro vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že cena 
za toto proškolení je již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla dle této Smlouvy. Dodavatel je povinen provést 
proškolení 5 (pěti) osob určených Objednatelem nejpozději do dne předání části Díla uvedené v čl. 1.2.1 
této Smlouvy Objednateli (dojde-li však k předání této části Díla po částech, pak do dne předání první části 
takové části Díla Objednateli), a to v rozsahu nezbytném pro zajištění úplné obsluhy, řádného provozování 
a údržby části Díla uvedené v čl. 1.2.1 této Smlouvy a oprav části Díla uvedené v čl. 1.2.1 této Smlouvy  
nevyžadujících provedení k tomu odborně způsobilou osobou. Pro odstranění všech pochybností Strany 
uvádějí, že časový rozsah školení musí Dodavatel stanovit tak, aby v průběhu obsluhy části Díla uvedené 
v čl. 1.2.1 této Smlouvy nemohlo dojít k závadě nebo škodě způsobené jeho neodbornou obsluhou. Část 
Ceny Díla odpovídající odměně za proškolení bude na faktuře uvedena samostatnou částkou.  

1.3.3 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění upravit, zejména zúžit 
rozsah plnění Díla, a Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu. 

1.4 Podmínky provádění Díla. 

1.4.1 Dílo bude prováděno za provozu letiště Praha/Ruzyně v jeho vyhrazeném bezpečnostním prostoru (dále 
také jako „SRA zóna“), při dodržování provozních opatření Objednatele. Realizace Díla je plně podřízena 
provozu letiště Praha/Ruzyně. Na základě oznámení provozní složky Objednatele může být provádění 
prací v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 6:00 hod.) nebo na dny 
pracovního klidu. 

1.4.2 Dodavatel je povinen podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště Praha/Ruzyně vedoucím 
k zajištění bezpečného a plynulého provozu letadel na letišti. 

1.4.3 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

1.4.4 Dodavatel je povinen zajistit plnění podmínek § 85e zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů:  
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a) Dodavatel je povinen zajistit, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do SRA zóny, byl 
přítomen dostatečný počet osob pověřených Dodavatelem, které se podrobily ověření spolehlivosti 
podle § 85e a násl. zákona o civilním letectví, absolvovaly bezpečnostní školení pro letiště 
Praha/Ruzyně a byla jim vydána identifikační karta pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního 
prostoru. 

b) Dodavatel je povinen zajistit pro svá vozidla, která se budou při vykonávání prací pohybovat v SRA 
zóně, povolení k vjezdu do této zóny. Dodavatel je rovněž povinen zajistit školení řidičů těchto vozidel 
podle vnitřní normy (tj. Dopravního řádu) Objednatele. 

1.4.5 Dodavatel je povinen zajistit, aby měl po celou dobu provádění Díla k dispozici alespoň 1 osobu, která 
absolvovala školení C4 -Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (Odborná příprava 
osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a 
letištních dodávek jiné než detekční kontroly = podmínky závozu techniky a materiálu do SRA). Detail 
školení C4 https://www.skoleni-lp.cz/cs   

1.4.6 Dodavatel je povinen postupovat v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze č. 4 této Smlouvy a plnit 
tam uvedené povinnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi ustanoveními Přílohy č. 4 této Smlouvy a 
Obchodních podmínek platí příslušné ustanovení Přílohy č. 4 této Smlouvy. 

 

 
1.5 Předání a převzetí Díla. 

1.5.1 O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol. Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.6 
Smlouvy) bude předáno a převzato okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.5.2 Nejpozději při předání Díla je Dodavatel povinen Objednateli předat taktéž veškerou související 
dokumentaci, např. originály revizních zpráv ohledně Díla, doklady o provedení zkoušek prokazujících 
funkčnost a kvalitu provedení Díla, kopie veškerých účetních dokladů, smluv, dohod a ostatních podkladů, 
které se vztahují k provedení Díla, a všechny ostatní materiály a doklady vážící se k Dílu včetně souhlasu 
subdodavatelů Díla s převodem záruk vážících se k předmětu Díla z Dodavatele na Objednatele. 

2. DOBA PLNĚNÍ  

2.1 Provádění části Díla specifikované v čl. 1.2.1 této Smlouvy Dodavatel zahájí nejpozději do 14 dnů po nabytí účinnosti 
této Smlouvy (den zahájení prací) a dokončí a předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději do 90 dnů ode 
dne zahájení prací (s výjimkou dokumentů uvedených v čl. 2.6 Smlouvy).  

2.2 Dílo bude realizováno dle harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3. 

2.3 K předání Prostoru Díla Dodavateli dojde na výzvu Objednatele, nejpozději ke dni zahájení prací. 

2.4 Zpětné předání Prostoru Díla Objednateli proběhne nejpozději v den předání části Díla uvedené v čl. 1.2.1 této 
Smlouvy Objednateli. 

2.5 Návrh závěrečné zprávy a Dokumentace skutečného provedení předloží Dodavatel Objednateli k připomínkování 
při předání části Díla dle čl. 1.2.1 této Smlouvy Objednateli, a to ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 
(jednom) vyhotovení v digitální formě - digitální forma musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na 
digitální formu dokumentace uvedenými v čl. 1.2.2 Smlouvy. Objednatel předá Dodavateli připomínky k předaným 
návrhům nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení předmětných návrhů. Pro vyloučení pochybností 
Strany prohlašují, že přílohy závěrečné zprávy je Dodavatel povinen předat Objednateli již spolu s návrhem 
závěrečné zprávy.  

2.6 Čistopis Dokumentace skutečného provedení a závěrečné zprávy dle čl. 1.2.2, resp. čl. 1.2.3 Smlouvy se všemi 
zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a 
opravených údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů po předání 
části Díla uvedené v čl. 1.2.1 této Smlouvy Objednateli.  

2.7 Vadou Díla se nerozumí nedodání dokladové části Díla dle čl. 2.6 Smlouvy v termínu pro předání Řádně 
dokončeného Díla dle čl. 2.1 Smlouvy Objednateli. Dokladová část Díla dle čl. 2.6 Smlouvy bude předmětem 
samostatného předávacího řízení. Do okamžiku jeho předání není Dílo řádně dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému 
dokončení Díla). 
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3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění předmětu Díla je areál letiště Praha/Ruzyně.  

3.2 Dodavatel tímto prohlašuje, že se seznámil s místem plnění předmětu Díla a že nezjistil žádné ani skryté překážky 
týkající se tohoto místa, které by znemožňovaly provést Dílo dohodnutým způsobem. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 1.452.259,- Kč (slovy: Jeden milion čtyři sta 
padesát dva tisíce dvě stě padesát devět korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). 

4.2 Kalkulace Ceny Díla (výkaz výměr) tvoří  Přílohu č. 2 Smlouvy. 

4.3 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s prováděním a Řádným 
dokončením Díla, jakož také náklady na odstranění veškerých jeho vad. 

4.4 Cena Díla v sobě zahrnuje veškeré náklady na elektronické nosiče dat či jiné hmotné nosiče. 

4.5 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke 
dni zdanitelného plnění. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.  

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli jednorázově na základě faktury, kterou je Dodavatel 
oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní den po Řádném dokončení Díla (s výjimkou předání 
čistopisů dle čl. 2.6 Smlouvy). Zaplacená částka bude snížena o případné smluvní pokuty, náhrady škod a 
další platby splatné ve prospěch Objednatele podle této Smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
je den podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami.   

5.1.2 Faktura bude, kromě náležitostí uvedených v platných právních předpisech, resp. této Smlouvě a 
Obchodních podmínkách, obsahovat též číslo interní objednávky vystavené Objednatelem, které 
Dodavateli sdělí na jeho žádost zástupce Objednatele, uvedený v čl. 10.2. 

5.1.3 Přílohou faktury dle čl. 4.2 Obchodních podmínek musí být též Objednatelem podepsaný soupis 
provedených prací, dodávek a služeb v členění dle položkového rozpočtu. Soupis prací musí být předložen 
kontaktní osobě uvedené v čl. 10.1 Smlouvy jak v listinné, tak elektronické podobě, a to ve formátu 
.xls/.xlsx. 

5.2 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu 
Objednatele pro zasílání faktur uvedenou v čl. 5.3 této Smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání 
dlužné částky z bankovního účtu Objednatele. 

5.3 Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu 

Letiště Praha, a. s.   
Centrální evidence faktur  
Jan Kašpara 1069/1 
160 08  Praha 6 

 
Dodavatel je oprávněn zaslat fakturu elektronicky emailem ve formátu .pdf na adresu:  invoice@prg.aero  

 
6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých povinností z této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci 
Díla a povinností plynoucích ze záruky na Dílo, ve formě zádržného, a to ve výši 5 % (slovy: pět procent) z každé 
částky fakturované Dodavatelem Objednateli. 

6.2 Objednatel je oprávněn uspokojit ze zádržného jakékoli své peněžité pohledávky z této Smlouvy/ související s touto 
Smlouvou za Dodavatelem od zahájení prací na Díle do skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních 
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vad Díla. Objednatel je tak oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku z této 
Smlouvy/související s touto Smlouvou za Dodavatelem proti splatné i nesplatné pohledávce Dodavatele na uvolnění 
zádržného za Objednatelem. 

6.3 Zádržné, resp. zádržné snížené o započtené částky, bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno na základě písemné 
výzvy Dodavatele po uplynutí všech záručních dob na Dílo a odstranění všech záručních vad do 20 (dvaceti) 
pracovních dnů od doručení žádosti Dodavatele o vyplacení Objednateli. Tím však není dotčeno právo Objednatele 
uvolnit zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených podmínek. 

6.4 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze zádržného.  

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a dále, že 
si zachová vlastnosti uvedené v předané Projektové dokumentaci, jinak obvyklé vlastnosti.  

7.2 Záruční doba se sjednává v délce 24 měsíců. 

7.3 Záruční doba na provedenou záruční opravu záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává v délce 24 
(dvacet čtyři) měsíců. 

7.4 Dodavatel se zavazuje odstranit vadu Díla, která se vyskytne v záruční době dle tohoto čl. 7 Smlouvy, do 15 (patnácti) 
kalendářních dnů ode dne nahlášení vady Dodavateli (Objednatel je oprávněn nahlásit vadu Díla kontaktní osobě 
Dodavatele uvedené v čl. 10.2 této Smlouvy), nedohodnou-li se Strany písemně v konkrétním případě jinak. 

7.5 Dodavatel prohlašuje, že zhotovení a užívání  Díla nebude mít za následek porušení práv duševního vlastnictví třetích 
osob. Dodavatel je povinen zprostit Objednatele veškerých nároků třetích osob z titulu práv duševního vlastnictví 
k Dílu či jeho částem. Odpovědnost Dodavatele za škodu tím není dotčena. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vady Díla/výrobku dle článku 
12. Obchodních podmínek je 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých).  

8.2 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) dle článku 12. Obchodních 
podmínek  je 100 % Ceny Díla. 

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tato Smlouva může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu 
této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle 
takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

9.2 Způsoby skončení Smlouvy. Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost pouze a jenom: 

9.2.1 svým splněním, nebo 

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek stanovených 
v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

10. KOMUNIKACE STRAN A OSOBY OPRÁVNĚNÉ VYDÁVAT POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚN DÍLA 

10.1 Jakékoli oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, musí být doručen osobně 
nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na následující kontaktní osoby: 

za Objednatele: 
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Letiště Praha, a. s. 
 

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6   
e-mail:  
 
za Dodavatele: 

firma Miloš Špitálský 
jméno –  
adresa – Šeříková 140/7, Hradec Králové 503 32 
e-mail: spinox@spinox.cz 
 

10.2 V organizačně technických věcech jsou v rozsahu této Smlouvy oprávněni jednat následující zaměstnanci či 
pověřené osoby Stran: 

za Objednatele: 

 

 

  

 
za Dodavatele: 

jméno –  
telefon: +420  
e-mail:  spinox@spinox.cz 
 
Jednáním v organizačně technických věcech se rozumí jednání ve věcech provádění technického dozoru, zápisů do 
montážního deníku, upřesnění harmonogramu prací, upřesnění denního průběhu prací dle potřeb provozu, 
podepisování dílčích protokolů a zápisů o provedení technických zkoušek a oprav vad v záruční době. 

10.3 K podpisu Předávacího protokolu jsou za Objednatele oprávněni: 

 
 

K podpisu Předávacího protokolu je za Dodavatele oprávněn: 

jméno – 
telefon: +420  
e-mail:  spinox@spinox.cz 
 

10.4 Pokyny k provedení Změn Díla ve smyslu Obchodních podmínek jsou bez ohledu na rozsah Změny Díla za 
Objednatele oprávněni činit: 

 

 

 

 
 
 

10.5 Kterákoli ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za písemné 
oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i emailová zpráva zaslaná kontaktní osobě uvedené 
v čl. 10.2 Smlouvy. 
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11. SANKCE 

11.1 Smluvní pokuty. 

11.1.1 Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli následující smluvní pokuty za nesplnění závazku ze Smlouvy: 

a) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) 
z Ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení s předáním Řádně dokončeného Díla (s 
výjimkou předání dokumentace dle čl. 2.5 a 2.6 Smlouvy Objednateli, zpětného předání Prostoru 
Díla dle čl. 2.4 Smlouvy Objednateli a odstranění vad Díla vytčených Objednatelem při převzetí Díla 
s jakoukoliv vadou, resp. části Díla s jakoukoliv vadou) Objednateli v termínu uvedeném v čl. 2.1 
Smlouvy; 

b) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% (slovy: dvě desetiny 
procenta) z Ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení s předáním dokumentace dle čl. 2.5 
a/nebo 2.6 Smlouvy Objednateli; 

c) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% (slovy: dvě desetiny 
procenta) z Ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den, který nastane ode dne převzetí Díla 
s jakoukoliv vadou, resp. části Díla s jakoukoliv vadou, vytčenou Objednatelem při převzetí, až do 
odstranění Dodavatelem všech takových vad;  

d) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna desetina 
procenta) z Ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení se splněním některého ze 
sjednaných dílčích termínů uvedených v harmonogramu prací (s výjimkou dokončení Díla dle čl. 2.1 
Smlouvy) a/nebo se zpětným předáním Prostoru Díla dle čl. 2.4 Smlouvy Objednateli; 

e) V případě, že je Dodavatel v prodlení s odstraněním vad Díla ohlášených v záruční době ve 
stanovených termínech, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedna 
desetina procenta) z Ceny Díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení s řádným splněním 
povinnosti; 

f) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení některé z povinností uvedených v článku 7.11 a/nebo 
7.15 a/nebo 7.17 Obchodních podmínek s tím, že Dodavatel se zavazuje takovou smluvní pokutu 
uhradit i opakovaně; 

g) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ porušení některé z povinností uvedených v článku 7.4 a/nebo 
článku 6.14 a/nebo článku 6.1 a/nebo článku 7.14 a/nebo článku 6.17 Obchodních podmínek s tím, 
že Dodavatel se zavazuje takovou smluvní pokutu uhradit i opakovaně; 

h) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti chránit Důvěrné informace (čl. 15 
Obchodních podmínek); 

i) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) v případě porušení povinnosti dle čl. 1.4.5 Smlouvy; 

 
j) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti Dodavatele dodržovat požární dohled a/nebo provádět požárně 
nebezpečné práce pouze s platným písemným povolením Objednatele, tzv. Zvláštním požárně 
bezpečnostním opatřením (dále jen „ZPBO“), s tím, že Dodavatel se zavazuje takovou smluvní 
pokutu uhradit i opakovaně;  

k) Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti Dodavatele vybavit pracoviště hasebními prostředky v řádném a 
provozuschopném stavu a/nebo bezpečně skladovat svařovací soupravu a tlakové láhve mimo místo 
provádění prací a/nebo dodržovat technické a bezpečnostní pokyny výrobce používaného zařízení, 
vybavení či technologie, s tím, že Dodavatel se zavazuje takovou smluvní pokutu uhradit i 
opakovaně. 
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11.1.2 Poruší-li Dodavatel jakoukoli svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která 
není zajištěna smluvní pokutou dle čl. 11.1.1 Smlouvy a toto porušení by mohlo ohrozit nebo vážně 
negativně ovlivnit Řádné dokončení Díla, jeho provoz, provoz letiště Praha/Ruzyně, provoz Objednatele 
nebo činnost Objednatele obecně, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takto kvalifikované povinnosti. 

11.1.3 Poruší-li Dodavatel jakoukoli svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která 
není zajištěna smluvní pokutou dle čl. 11.1.1 a čl. 11.1.2 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

11.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu újmy v plné výši. 

11.3 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek a/nebo by 
bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušením jedné z povinností stanovených Smlouvou a/nebo Obchodními 
podmínkami, by mělo dojít ke vzniku povinnosti Dodavatele zaplatit na výzvu Objednatele smluvní pokutu dle dvou 
nebo více ustanovení Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu jen podle jednoho ustanovení 
této Smlouvy, a Dodavatel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu podle ustanovení, na základě kterého 
Objednatel vůči Dodavateli smluvní pokutu požadoval. Pro odstranění pochybností Strany prohlašují, že Objednatel 
je v takovém případě oprávněn podle svého uvážení požadovat smluvní pokutu podle libovolného dotčeného 
ustanovení, i podle ustanovení, které zakládá povinnost Dodavatele zaplatit smluvní pokutu vyšší, než podle jiného 
dotčeného ustanovení. 

11.4 Pro účely článku 11.1 Smlouvy se Cenou Díla rozumí částka v Kč uvedená v článku 4.1 této Smlouvy, a to až do 
uzavření dodatku k této Smlouvě, který by takovou částku výslovně změnil; změny Ceny Díla vyplývající ze Změn 
Díla nemají pro účely tohoto článku 11.1 Smlouvy žádnou relevanci. 

11.5 Strany si ujednaly, že úrok z prodlení pro případ prodlení Objednatele se splacením peněžitého dluhu Objednatele 
vůči Dodavateli činí 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
12. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

12.1 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 
písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

12.2 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří obchodní tajemství. 

 
13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 V případě využití subdodavatele pro splnění této Smlouvy odpovídá Dodavatel společně a nerozdílně se 
subdodavatelem za veškeré závazky subdodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, resp. za 
veškeré plnění subdodavatele. Strany se výslovně dohodly, že § 2914 věta druhá Občanského zákoníku se pro účely 
této Smlouvy nepoužije. 

13.2 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo věc na účet prodlévajícího prodat, Strany se 
výslovně dohodly, že § 2609 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije. 

13.3 Strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1932 a § 1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. 
Existuje-li více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek 
bude nejdříve plněno. 

13.4 Práva vzniklá z této Smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel 
není oprávněn bez tohoto souhlasu postoupit svá práva nebo pohledávky z této Smlouvy nebo postoupit Smlouvu 
jako celek. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických 
zpráv. 

13.5 Strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že délka promlčecí doby práv Objednatele, jakožto věřitele 
vyplývajících z této Smlouvy se dle § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužuje na dobu 15 (patnácti) let od 
okamžiku, kdy mohlo právo být uplatněno poprvé. 
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13.6 Dodavatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. 
§ 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se vůči Objednateli obnovení jednání 
o Smlouvě v případě podstatné změny okolností, jak předpokládá § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku. 

13.7 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní písemné 
či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. Žádný projev kterékoli ze Stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran nad rámec předvídaný v této Smlouvě. Strany dále vylučují, aby 
nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva či jakékoli povinnosti vyvozovány z dosavadní či 
budoucí praxe zavedené mezi stranami či ze zvyklostí zachovávaných obecně v odvětví dle předmětu plnění této 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného Strany prohlašují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či praxe. 

13.8 Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění. 

13.9 Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání 
a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 
Občanského zákoníku (lichva). 

13.10 Tato Smlouva není ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku s žádnou další smlouvou na sobě vzájemně závislá. 

13.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
Občanského zákoníku. 

13.12 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem 
této Smlouvy jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do 30 (třiceti) dnů ode 
dne jeho vzniku, může kterákoli Strana předložit spor věcně a místně příslušnému soudu. Strany se dohodly na 
místní příslušnosti obecného soudu Objednatele. 

13.13 Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma Stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

13.14 Neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout z důvodu nedodržení formy 
kdykoli kterákoli ze Stran, a to i když již bylo započato s plněním. 

13.15 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557 (výklad termínu v 
pochybnosti ke škodě Smluvní strany, která jej použila jako první), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních smlouvách) 
§ 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum). Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení § 1765, § 1766 (změna okolností 
zakládající zvlášť hrubý nepoměr a moderační právo soudu) se na tuto Smlouvu nepoužije.  

13.16 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) a 
Dodavatel po jednom (1) vyhotovení. 

13.17 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

13.17.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s.; 

13.17.2 Příloha č. 2 – Kalkulace Ceny Díla (výkaz výměr) 

13.17.3 Příloha č. 3 – Harmonogram prací (zpracovaný dodavatelem) 

13.17.4 Příloha č. 4 – Podmínky pro práci s propan-butanovým hořákem 

 

 
STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI 
STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY: 
 
 

Datum:   Datum:   

Za Objednatele: Za Dodavatele: 
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Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Jméno:  Miloš Špitálský 
Funkce: 

 
Funkce:  Majitel 

 

    

 




