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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
zastoupen Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem územní památkové správy v Č. Budějovicích 
bankovní spojení:  ČNB, č. ú.: 300003-60039011/0710 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích  
adresa: nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice 
kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven 
telefon: XXXXXXXXX 
e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“)  
  
a  
 
Václav Vondráček 
se sídlem: Běloky 5, 273 53 Hostouň u Prahy 
IČO: 13776801, DIČ: XXXXXXXXX  
bankovní spojení: XXXXXXXXX, č. ú.: XXXXXXXXX 
číslo restaurátorské licence: 12363/90 
tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)  

 

výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

smlouvu o dílo č. NPU 3004H1190002  

o provedení restaurátorského průzkumu 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení díla dle této smlouvy a současně je 

držitelem odpovídajícího oprávnění k provedení díla dle této smlouvy. 
2. Objednatel je příslušný hospodařit s níže uvedenou movitou kulturní památkou ve vlastnictví 

České republiky, která je předmětem restaurátorského průzkumu dle této smlouvy.  
 

Článek II.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, kterým je provedení restaurátorského průzkumu, objednatel se touto smlouvou 
zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši sjednané touto smlouvou a způsobem v této 
smlouvě stanoveným.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných k realizaci díla a 
považuje je bezvadné a dostatečné pro realizaci díla dle této smlouvy. 
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3. Předmětem díla je provedení činností a prací, současně jsou předmětem díla i položky výslovně 
neuvedené, o kterých zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace vědět měl. 

4. Dílo bude předáno Objednateli bez vad a nedodělků, způsobilé k účelu, ke kterému je určeno. 
 

Článek III. 
Dílo 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí provedení restaurátorského průzkumu ke stanovení 
technologického postupu restaurátorského zásahu a tím i upřesnění předběžné ceny 
restaurátorského zásahu na mobiliárním předmětu: 

       - komoda se třemi zásuvkami (inv. č. XXXXXXXXX) 
       - skleník (inv. č. XXXXXXXXX) 
       - lyže dřevěné (inv. č. XXXXXXXXX) 
       - lyže dřevěné (inv. č. XXXXXXXXX) 

(dále jen „Předmět či Předměty“) 
 

Článek IV. 
 Místo plnění 

1. Místem plnění této smlouvy je atelier restaurátora – zhotovitele, na adrese: XXXXXXXXX, 
XXXXXXXXX XXXXXXXXX (dále jen „Atelier“). 

 
Článek V.  

Doba plnění 
1. Za okamžik zahájení provádění díla se pro účely této smlouvy považuje okamžik, kdy zhotovitel 

převezme předmět určený k provedení restaurátorského průzkumu od objednatele. V případě, že 
zhotovitel převezme předmět určený k provedení restaurátorského průzkumu na sjednaném 
místě a zajišťuje jeho převoz do místa provádění restaurátorského průzkumu, rozumí se 
prováděním díla i samotný převoz předmětu k provedení průzkumu a zpět. 

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do 
XXXXXXXXX. 

3. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.  
 

Článek VI. 
 Smluvní cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zhotoví pro objednatele dílo bezplatně. 
2. Cena díla stanovená v odst. 1 tohoto článku je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná. 

Zahrnuje všechny náklady zhotovitele související s prováděním díla a je cenou za provedení díla 
v rozsahu, kvalitě a určeném termínu pro zhotovení a předání díla stanovených touto smlouvou.  

3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
4. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu sjednané ceny poté, kdy provede dílo v souladu 

s ujednáním této smlouvy. 
5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě vystaveného 

daňového dokladu – faktuře se splatností 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na 
adresu objednatele. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a 
daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené 
náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s úhradou. 

6. Fakturační údaje objednatele: 
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Národní památkový ústav Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 
IČO : 750 32 333, DIČ: CZ 75032333 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
nám. Přemysla Otakara II. 34,  
370 21 České Budějovice 
 

Článek VII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí, v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v pozdějším znění.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném termínu a dokončené dílo předat bez vad a 
nedodělků. 

3. V případě, že zhotovitel zajišťuje přepravu předmětu k provedení restaurátorského průzkumu 
z objektu Objednatele na místo plnění je povinen postupovat tak, aby nedošlo k poškození 
předmětu. 

4. Zhotovitel plně odpovídá za předmět převzatý od objednatele po celou dobu plnění této smlouvy 
až do okamžiku předání předmětu zpět objednateli, a to včetně odpovědnosti za škody, která by 
na předmětu vznikla při provádění díla.  

5. Zhotovitel je povinen dbát, aby nedošlo k odcizení, ztrátě, poškození nebo zničení předmětu po 
dobu plnění této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění této smlouvy provést 
kontrolu podmínek, které mají zabránit tomu, aby některá z uvedených skutečností nastala.   

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby předaná věc nebyla vystavena nepříznivým podmínkám či 
nevhodnému klimatu.  

7. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu na škody 
způsobené při výkonu činnosti. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami 
uzavřené pojistné smlouvy doložením její kopie objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění 
smlouvy požádat o předložení kopie pojistné smlouvy, ze které musí vyplývat splnění výše 
uvedené povinnosti, zhotovitel se zavazuje k předložení do 3 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží 
výzvu objednatele.   

8. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu k úhradě ceny díla po dokončení díla a 
jeho odevzdání objednateli.  

9. Pokud objednatel na základě restaurátorského průzkumu zpracovaného dle této smlouvy žádá 
příslušný správní úřad o vydání závazného stanoviska, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí 
součinnosti, kterou bude objednatel pro získání stanoviska potřebovat.  

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy ho na 
ně Objednatel upozornil a vyzval k jejich odstranění.  

11. Pokud při provádění díla zhotovitel zjistí nové informace o Předmětu, je oprávněn požadovat od 
objednatele vyjádření k této nové skutečnosti. Objednatel se zavazuje vyjádření poskytnout do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy žádost obdržel. 

12. V případě provádění restaurátorského průzkumu či jeho části v areálu objektu může být práce 
realizována pouze po dohodě se správou objektu, kterou je nutno předem uvědomit o rozsahu 
realizace a dohodnout s ní časový harmonogram. 

13. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat o změnách osob, které jsou oprávněné 
ve věci této smlouvy k jednání za zhotovitele. 
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Článek VIII. 
Práva a Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména předat předmět 
k restaurátorskému průzkumu včas, informovat zhotovitele o klimatických podmínkách, ve 
kterých má být předmět uchováván. 

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli všechny doklady potřebné k realizaci díla. 
3. Objednatel je povinen neprodleně zhotovitele informovat o změnách osob, které jsou oprávněné 

ve věci této smlouvy k jednání za objednatele. 
4. Vlastnické právo k dílu náleží objednateli.   
5. Vlastnické právo k Předmětu náleží po celou dobu provádění díla objednateli.  
 

Článek IX.  
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním díla, je tento povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o 
všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu 
Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního 
převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím 
dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, 
že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž 
oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V 
případě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu 
DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH. 

4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného 
druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany sjednávají, že ve vztahu k náhradě škody 
vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní 
pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani 
nároky na náhradu škody. 

5. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty ve smyslu § 2051 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek X. 
Ostatní ujednání 

1. Místo převzetí a předání předmětu určeného k restaurátorskému průzkumu stejně jako místo, na 
kterém bude předmět vrácen, určuje objednatel. O způsobu balení a přepravy předmětu při 
převzetí a zpětném předání vždy rozhoduje objednatel. Zhotovitel je povinen připravit si 
dostatečné množství obalového materiálu k zajištění bezpečného převozu věci. 
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2. převzetí předmětu k restaurátorskému průzkumu a jeho vrácení bude sepsán Protokol 
podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla - fotodokumentace zpracované 
pro toto dílo. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci k autorskému dílu 
vzniklému v průběhu provádění díla. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele 
poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně, a s právem 
zhotovitele s užitím autorského díla pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel 
prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. 

 
Článek XI.  

Odstoupení od smlouvy 
1. Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. 

Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího 
k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:  
a. prodlení s prováděním díla dle čl. V. odst. 2 smlouvy o dobu delší než 30 dní, 
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož 

i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo – za závažné porušení smlouvy se považuje zejména 
porušení povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 7, odst. 9 a odst. 10. 

3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu 
dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.  

4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 10 
dnů a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 
Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží po třech vyhotoveních, 

zhotovitel obdrží vyhotovení jedno.  
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva 
bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem 
uveřejnění. 

4. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a 
účinných právních předpisů. 

6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.  
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté 

omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je 
pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná. 

8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách 
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

 

http://www.npu.cz/
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V Českých Budějovicích dne 5. 2. 2019    V Bělokách dne 25. 2. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.      Václav Vondráček 
ředitel NPÚ ÚPS ČB       restaurátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


