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                                                           SMLOUVA O DÍLO 

k provedení stavby:  

„Opravy a udržovací práce na 2. NP. pavilonu D pracoviště Zahradní Město, 

Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10- Záběhlice   pro zajištění provozu pracoviště 

Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623 

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/ZM02 

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník mezi smluvními stranami: 

1. objednatel:       Dům Dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM  

 se sídlem:             Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10 

  zastoupený:          Romanem Urbancem -  ředitel DDM Praha 10 – Dům UM 

  IČ:                      45241945 

 DIČ:           CZ45241945 

   

   

(dále jen "objednatel") 

a 

 

2. zhotovitel:  René Kahuda – provádění staveb 

se sídlem:           Michelská  813/89 

zapsán v ŽR:           vydaný v Praze 4 dne 9. 4. 2002  e. č. 310004-114176 

                              č. j. ŽO/4/01381/02/POD 

zastoupený:   René Kahudou - jednatelem 

 

 

IČ:   16517202           

IČ:    CZ5803050242 

    

(dále jen "zhotovitel") 
 

takto: 
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k provedeni stavby:

,,Opravy a udriovaci przice na 2. NP. pavilonu D pracoviété Zahradni Mésto,
Jasminové 3166/37a, 106 00 Praha 10- Zzibéhlice pro zaji§téni provozu pracovi§té

Domu déti a mlédeie Praha 10 — D1°1m UM, Pod Straénickou vinici 23/623

éislo smlouvy zhotovitele: 2019/ZM02
uzavfené niée psaného dne mésice a roku podle ustanoveni § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 Sb.,
obéansky zékonik mezi smluvnimi stranami:

1. objednatel: D1°1m Déti a mlzideie Praha 10 — D1°1m UM
se Sl'dlem: Pod Stra§nick0u Vinici 23/623, 100 00 Praha 10
zastoupeny'l: Romanem Urbancem - Feditel DDM Praha 10 — Dm UM
16: 45241945
DICE: cz45241945

(déle jen "objednate|")

a

2. zhotovitel: René Kahuda — provédéni staveb
se sidlem: Michelské 813/89
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I. 

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě 

Číslo stavby: 2019/ZM02   

Název stavby: „Opravy a udržovací práce na 2. NP. pavilonu D pracoviště Zahradní 

Město, Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10- Záběhlice   pro zajištění provozu 

pracoviště Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623 

Místo stavby: pracovišti Záběhlice – Zahradní Město, Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 

Záběhlice – pavilon D“ – středisko DDM Praha 10 – Dům UM 

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23 

II. 

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele realizaci díla: akce 2019/ZM02 

„Opravy a udržovací práce na 2. NP. pavilonu D pracoviště Zahradní Město, 

Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10- Záběhlice   pro zajištění provozu pracoviště 

Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, a to v rozsahu 

zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých touto 

smlouvou v souladu s vyhodnocením poptávkového řízení zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 

veřejných zakázkách.  

1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky 

platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu 

stanoveném v zadávacích podkladech poptávkového řízení. 

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako 

by je provedl sám. 

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. – Nabídka oprav a udržovacích prací vč. 

kalkulace ceny, která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací podklady stavby zpracované a 

zajištěné objednatelem. 

4. V ceně díla, uvedenou v čl. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se 

zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást 

ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:  

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, případně 

nutné biologické rekultivace 

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií 

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, 

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata 

d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 

e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění 

f) provozní i komplexní vyzkoušení díla 

g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství, pokud bude potřeba 

h) projednání dopravních opatření a jejich realizace, pokud bude potřeba 

i) náklady na pojištění díla 

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 
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Cislo stab: 2019/ZM02
NézeV stab: ,,Opravy a udriovaci przice na 2. NP. pavilonu D pracovi§té Zahradni
Mésto, Jasminové 3166/37a, 106 00 Praha 10- Zébéhlice pro zaji§téni provozu
pracoviété Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou Vinici 23/623

Misto stab: pracoviéti Zébéhlice — Zahradni Mésto, Jasminové 3166/37a, 106 00 Praha 10
Zébéhlice — pavilon D“ — stfedisko DDM Praha 10 — Dm UM

Zadavatel a investor: D1°1m déti a mlédeie Praha 10 — D1°1m UM, Pod Straénickou vinici 23
11.

PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je zévazek zhotOVitele zhotovit pro objednatele realizaci dila: akce 2019/ZM02
,,Opravy a udriovaci préce na 2. NP. pavilonu D pracoviété Zahradni Mésto,
Jasminové 3166/37a, 106 00 Praha 10- Zzibéhlice pro zaji§téni provozu pracovi§té
Domu déti a mlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Stra§nickou Vinici 23/623, 21 to V rozsahu
zadévaci dokumentace pro Vybér dodavatele, Vykazu Vymér a za podminek dohodnutych touto
smlouvou V souladu s vyhodnocenim poptéVkOVého fizeni zadané (116 § 31 zékona é. 134/2016 Sb., 0
vefejnych zakézkéch.

1. Dilo bude provedeno V souladu se zadévaci dokumentaci, prévnimi a technickymi poiadak
platnymi V dobé podpisu smlouvy, V souladu se zékonem é. 183/2006 Sb. 0 zemnim plénovéni a
stavebnim fédu (stavebni zékon) V platném znéni a pfedpisy s nim souvisejicimi a vrozsahu
stanoveném V zadévacich podkladech poptéVkOVého fizeni.

2. Zhotovitel zhotOVi dilo svym jménem a na Vlastni odpovédnost. Provedenim éésti dila mie
zhotOVitel povét tfeti osobu, za Vysledek téchto éinnosti Véak odpovidé objednateli stejné, jako
by je provedl sém.

3. Specikace rozsahu dila je vymezena V pfiloze 6. 1. — Nabidka opraV a udriovacich praci Vé.
kalkulace ceny, které je nednou souéésti této smlouvy a zadéwaci podklady stavby zpracované a
zaj iéténé objednatelem.

4. V cené dila, uvedenou V 61. IV musi byt zahrnuty ve§keré souvisejici ostatni néklady spojené se
zhotovenim dila, i ty které nejsou obsaieny V poloikovém rozpoétu samostatné, ale tvofi souéést
ceny jednotlivych rozpoétovych poloiek a to zejména:

a) néklady na sklédky pfebyteéného materiélu, vybouranych konstrukci a hmot, pfipadné
nutné biologické rekultivace

b) néklady na zafizeni staveniété Véetné potfebnych energii
c) atesty materiél, potfebné zkouéky, méf‘eni a revize, provozni pfedpisy a fédy,

zaékoleni obsluhy, Vystrainé tabulky, informaéni zafizeni a schémata
d) veékeré potfebné przkumné préce ve fézi realizace stab
e) nezbytné kony vyplyvajici ze zékona 6. 20/1987 Sb. V platném znéni
f) provozni i komplexni vyzkouéeni dila
g) projednéni a hrada zébor vefejnych prostranstVi, pokud bude potfeba
h) projednéni dopravnich opatfeni a jejich realizace, pokud bude potfeba
i) néklady na poji§téni dila

5. Objednatel se zavazuje dilo prosté vad a nedodélk pfevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni za podminek uvedenych V této smlouVé.
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III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 45 kalendářních dnů (průběžná doba 

realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději 

do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden 

zápis podepsaný zástupci smluvních stran. 

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do:      15. 3. 2019. 

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:  -       30. 4. 2019 

IV. 

 C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y 

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 

rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru 

nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 28.  02. 2019 jako cena nejvýše přípustná a činí:  

         Základní cena bez DPH celkem  483 718,00 Kč             

  DPH 21 %  101 581,00 Kč 

         Celková cena včetně DPH  585 299,00 Kč    

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a 

čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce bude 

možno fakturovat po dohodě se zadavatelem dílčí fakturou na základě vzájemně odsouhlaseného 

soupisu provedených dílčích prací. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací 

zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění díla 

daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystaví 

konečnou fakturu, a to až po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a 

nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen práce fakturovat 

dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Dům dětí a 

mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, 100 00 Praha 10. Doloženy budou 

zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem. 

4.  Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem 

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5.  Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že 

musí obsahovat tyto údaje: 

 údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ 

 údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ  

 rozsah a předmět plnění 

 evidenční číslo daňového dokladu 

 fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 datum vystavení daňového dokladu 

             a dále: 

 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury 

 IČ objednatele a zhotovitele 

 číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy 
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soupisu provedených dílčích prací. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací 

zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění díla 

daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystaví 

konečnou fakturu, a to až po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a 

nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen práce fakturovat 

dle specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Veškeré faktury budou vystaveny ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Dům dětí a 

mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, 100 00 Praha 10. Doloženy budou 

zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem. 

4.  Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem 

úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

5.  Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že 

musí obsahovat tyto údaje: 

 údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ 

 údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ  

 rozsah a předmět plnění 

 evidenční číslo daňového dokladu 

 fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

 datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 datum vystavení daňového dokladu 

             a dále: 

 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury 

 IČ objednatele a zhotovitele 

 číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy 

4.

5.
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111.
DOBA PLNENi

Dilo bude dokonéeno a pfedéno objednateli do 45 kalendéf‘nich dni’l (prbéiné doba
realizace) ode dne pfedéni staveniéte, pfiéemi staveni§té je zhotovitel povinen pfevzit nejpozdéj i
do 3 dn ode dne doruéeni Vyzvy objednatele. O pfedéni staveniéte zhotoviteli bude proveden
zépis podepsany zéstupci smluvnich stran.
Pfedpoklédany termin zahéjeni realizace dila nejpozdéji d0: 15. 3. 2019.
Dohodnuty terrnin pro dokonéeni realizace nejpozdéji do: - 30. 4. 2019

IV.
CENA DiLA A PLATEBNi PODMiNKY

Celkové cena (zékladni cena dila) za zhotoveni dila (stab) a dal§ich éinnosti zhotovitele V
rozsahu 61. II. této smlouvy je stanovena na zékladé rozhodnuti objednatele 0 Vybéru
netodnejéi nabidky na dilo ze dne 28. 02. 2019 jako cena nejvyée pfipustné a éini:

Zékladni cena bez DPH celkem 483 718,00 Ké

DPH 21 % 101 581,00 Ké

Celkové cena véetné DPH 585 299,00 Ké
Zhotovitel je povinen étovat DPH V zékonem stanovené Vyéi platné V den uskuteéneni
zdanitelneho plnéni.
Smluvni strany se dohodly na torn, 2e platebni podminky se fidi zésadami pro poskytovéni a

éerpéni prostfedk ze stétniho rozpoétu. Zadavatel neposkytuje zélohy. Provedene’ préce bude
moino fakturovat po dohodé se zadavatelem diléi fakturou na zéklade vzéjemné odsouhlaseného
soupisu provedenych diléich praci. Podpisem zjiét’ovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zéstupci smluvnich stran vzniké zhotoviteli prévo fakturovat odsouhlasenou cenu plnéni dila
danovym dokladem a tento den se stévé dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni. Zhotovitel vystaVi
koneénou fakturu, a to a2 p0 L'lplném dokonéeni a pfedéni da po odstraneni Véech vad a
nedodelk zapsanych V protokolu o pfedéni a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen préce fakturovat
dle specikace dila a kalkulace ceny V souladu s pfilohou e. 1 te'to smlouvy.
Veékeré faktury budou vystaveny ve trojim vyhotoveni na adresu objednatele: Drn déti a
rnlédeie Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou Vinici 23, 100 00 Praha 10. Doloieny budou
zjiét’ovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhta splatnosti diléich faktur i koneéné faktury je 21 dni 0d doruéeni objednateli. Terminem
hrady se rozurni den odpisu platby z étu obj ednatele.
Opréwnené vystavené faktura - danovy doklad musi mit veékeré néleiitosti danove'ho dokladu ve
smyslu zékona é. 235/2004 Sb. ,,0 dani z pfidané hodnoty“, ve znéni pozdej§ich pfedpis, tzn., e
musi obsahovat tyto daje:

lidaje objednatele: obchodni jméno, sidlo, DIC
ddaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, DIC
rozsah a pfedmét plnéni
eVidenéni éislo danove'ho dokladu
fakturovanou ééstku ve sloieni zékladni cena, DPH a cena celkem
datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni danoveho dokladu
a déle:
razitko a podpis oprévnéné osoby, stvrzujici oprévnenost, formélni a Vécnou sprévnost
faktury
1C objednatele a zhotovitele
éislo a nézeV stab, pfip. éislo a nézeV etapy

3
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 bankovní spojení objednatele a zhotovitele  

 zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  

 číslo smlouvy 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu 

„Protokolu“. 

6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 

této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě nová 

lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury. 

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této 

smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny 

dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace 

(dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto: 

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní 

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní 

ceny díla. 

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace 

ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných 

prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností. 

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 

objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel 

se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel 

provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou 

činnost (t. j. příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2.   Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr 

elektrické energie a vody.  

3.   Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou 

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 

4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za 

zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.  

VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a 

dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 

dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a 

vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.  

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně 

odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 
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 bankovní spojení objednatele a zhotovitele  

 zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)  

 číslo smlouvy 
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této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.  V takovém případě nová 
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dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace 

(dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto: 
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8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu 

objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel 

se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel 

provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schválí. 

V. 

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    O B J E D N A T E L E 

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou 

činnost (t. j. příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu. 

2.   Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr 

elektrické energie a vody.  

3.   Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou 

nezbytné k realizaci předmětu smlouvy. 
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součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 
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VI. 

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E 

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita 

prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a 

dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 

dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
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- bankovni spoj eni obj ednatele a zhotovitele
- zépis V obchodnim rej striku (éislo Vloiky, oddil)
- éislo smlouvy

Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den prevzeti a predéni dila, tj. datum podpisu
,,Protokolu“.

V pripadé, 26 faktura nebude vystavena oprévnéné, éi nebude obsahovat néleiitosti uvedené V
této smlouVé, je objednatel oprévnén vrétit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé nové
lhta splatnosti zaéne plynout doruéenim opravené, 6i opréwnéné vystavené faktury.
Veékeré dodateéné préce nezbytné pro dokonéeni stab nebo poiadované na zékladé
kolaudaéniho rizeni musi byt pisemné dohodnuty osobami opréwnénymi jednat ve Vécech této
smlouvy a V souladu se zékonem 6134/2016 Sb., 0 verejnych zakézkéch V platném znéni. Ceny
dodateénych praci nezbytnych pro dokonéeni stab, nebo poiadovanych na zékladé kolaudace
(déle jen ,,dodateéné préce“) budou tvoreny takto:
a) dodateéné préce, které lze zatridit do kalkulovanych poloiek obsaienych V kalkulaci zékladni

ceny dila (této zékladni smlouvy) budou ocenény jednotkovymi cenarni kalkulace zékladni
ceny dila.

b) u dodateénych praci neobsaienych V kalkulaci zékladni ceny dila bude provedena kalkulace
ceny dodateénych praci na zékladé ceniku URS platného V dobé provédéni téchto dodateénych
praci, pripadné (116 0611 obvyklych u daléich, V ceniku neuvedenych éinnosti.

Préce, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelern bez pisemného souhlasu
objednatele a V rozporu s O1. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel
se zavazuje na Vyzvu objednatele takové éésti da odstranit vyjma pfipad, kdy objednatel
provedeni takovych dodateénych stavebnich praci nésledné pisemné schvéli.

V.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel mé préwo povérit svym zastupovénirn odbornou rmu provédéjici inienyrskou
éinnost (t. j. prikaznik), na zékladé vydané plné moci pro tuto rmu.
Objednatel predé zhotoviteli protokolérné staveniété Véetné uréeni pripojnych mist pro odbér
elektrické energie a VOdy.
Objednatel do doby predéni staveniété predé zhotoviteli veékeré doklady, které ziskal, a j sou
nezbytné k realizaci pfedmétu smlouvy.
Objednatel bude rédné a Véas plnit své zévazky vyplyvajici z poéadavk na vzéjemnou
souéinnost pri realizaci dila, jak jsou tyto dény platnymi préwnimi predpisy a touto smlouvou.
Objednatel od zhotovitele prevezme fédné dokonéeny predmét smlouvy bez vad a nedodélk a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle élénku IV. této smlouvy.

VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede préce dle této smlouvy kompletné, kvalitné a V dohodnutém terminu. Kvalita
provédénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Ve§keré materiély a
dodék ke zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnyrn technickyrn normérn,
dohodnutym podminkém a projektové dokumentaci.
Zhotovitel se bude pri své éinnosti ridit ujednénimi této smlouvy, Vychozimi podklady
objednatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami na L'1rovni statutérnich orgén a rozhodnutimi a
vyjédrenimi vefejnoprévnich orgén.
Zhotovitel bude fédné udriovat vefejné komunikace V prostoru staveniété a jeho okoli, neprodlené
odstrani veékeré j ej ich zneéi§téni a poékozeni.
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4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 

zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a 

převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn 

ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s 

nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek 

kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků. 

8.  Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné 

osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.  

10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokud je to třeba) projednání záborů 

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan  který zabezpečuje zejména 

tyto činnosti:  

 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

 b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

 c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

2.     Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné moci 

pro tuto stavbu je Ing. Patrik Boguaj, který je odpovědnou osobou za investora DDM Praha 10 – 

Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23. 

3. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválených zadávacích podkladů, podle 

smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c)  Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, 

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e)   Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

4. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2605 občanského zákoníku v rozsahu 

stanovených oprav a udržovacích prací. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu 

jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou 

prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 
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4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní 

zástavbu. 

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a 

převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn 

ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s 

nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek 

kolaudačního řízení. 

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky. 

7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků. 

8.  Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné 

osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr). 

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.  

10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokud je to třeba) projednání záborů 

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR). 

11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít 

veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla. 

VII.     

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K, 

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R 

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan  který zabezpečuje zejména 

tyto činnosti:  

 a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů 

 b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů 

 c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli 

 d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek 

2.     Výkon technického dozoru zajišťuje pro objednatele na základě Příkazní smlouvy a dle plné moci 

pro tuto stavbu je Ing. Patrik Boguaj, který je odpovědnou osobou za investora DDM Praha 10 – 

Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23. 

3. Technický dozor objednatele zejména: 

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválených zadávacích podkladů, podle 

smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů. 

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy 

provedených prací a zjišťovací protokoly. 

c)  Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, 

které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi. 

d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán 

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné 

škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

e)   Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 

4. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 

VIII. 

 P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A 

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2605 občanského zákoníku v rozsahu 

stanovených oprav a udržovacích prací. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu 

jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou 

prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou. 
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4. Zhotovitel bude pfi své éinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni éinnosti na okolni
zéstaVbu.

5. Zhotovitel zajisti pro Vlastni provoz zaf‘izeni staveni§té, které vyklidi do 5 ti (1a od predéni a
prevzeti dila, nebude—li pri prejimce domluveno jinak. Po tomto terrninu je zhotovitel opréwnén
ponechat na staveniéti pouze zarizeni a materiél, nutny k odstranéni vad a nedodélk, bude-li s
nimi dilo objednatelem prevzato, pripadné zarizeni a materiél potrebny ke splnéni podminek
kolaudaéniho rizeni.

6. ZhotOVitel zajisti na své néklady veékeré nezbytne' provozni i komplexni zkouéky.
7. Zhotovitel souhlasi s tim, e si poneché dilo ve své pééi ai do predéni dila bez vad a nedodélk.
8. Zhotovitel zajisti po celou dobu provédéni praci, V dobé provédéni praci pritomnost odpovédné

osoby ridici prbéh praci (napr. stabVedouci, mistr).
9. Zhotovitel se zavazuje dodriovat platebni pOVinnost Véi svym podzhotovitelm.
10. Zhotovitel je povinen si sém a na SVé néklady zajistit, (pokud je to treba) projednéni zébor

verejného prostranstVi a dopravnich opatreni spojenych s realizaci dila (DIR).
11. Zhotovitel se zavazuje, e do dokonéeni a predéni celého dila bez vad a nedodélk bude mit

veékeré oprévnéni nezbytné k realizaci dila.
VII.

iZENi STAVBY, STAVEBNi DENiK,
TECHNICKY DOZOR

1. Stabvedoucim zhotOVitele je pan ktery zabezpeéuje zejme’na
tyto éinnosti:
a) fidi a odpovidé za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho subdodavatel
b) pripravuje podklady pro faktury za provedené préce, Véetné prislu§nych doklad
c) provédi predéVéni stavebnich praci, proj ekt a dila objednateli
d) proj ednéVé a odsouhlasuje zmény projektu, materiél a dodévek

2. Vykon technického dozoru zajiét’uje pro obj ednatele na zékladé Prikazni smlouvy a dle plné moci
pro tuto staVbu je Ing. Patrik Boguaj, ktery j e odpovédnou osobou za investora DDM Praha 10 —
Drn UM, Pod Straénickou Vinici 23.

3. Technicky dozor objednatele zejména:
a) Prbéiné sleduje, zda jsou préce provédény podle schVélenych zadévacich podklad, podle

smlouvy o dilo a V souladu s éasovym HMG, technickych norem a jinych predpis.
b) Prebiré dodék stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedenych praci a zjiét’ovaci protokoly.
c) Je zmocnén projednévat drobné zmény projektové dokumentace, materiélu a Vicepréce,

které musi nésledné pisernné predloiit k odsouhlaseni investorovi.
(1) Je opréwnén dét pracovnikm zhotovitele prikaz preru§it préci, pokud odpovédny orgén

zhotovitele neni dosaiitelny a je-li ohroieno zdraVi pracovnik nebo hrozi vznik hmotné
ékody. Neni V§ak oprévnén zasahovat do hospodérské éinnosti zhotovitele.

e) PraVidelné kontroluje a svyrn podpisem potvrzuje stavebni denik.
4. Zhotovitel bude prbééné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

VIII.
PREDANi A PREVZETi DiLA

1. Rédné provedené staVba se predéVé a prejimé (116 § 2605 obéanského zékoniku vrozsahu
stanovenych opraV a udriovacich praci. Pokud je smlouvou dohodnuto, téi vrozsahu
jednotliVych objekt schopnych samostatného uiiVéni. Veékeré predéni a prevzeti budou
provédéna V rozsahu a zpsobern stanovenym platnymi predpisy a touto smlouvou.
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 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se 

zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 

zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud 

se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

4. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude 

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, 

soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato včetně dohody o termínech 

odstranění vad a nedodělků. 

5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání celého díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 

záruční doby. 

X. 

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

0.05% Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 

předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0.05% Kč za každý den prodlení a 

za každou vadu a nedodělek.  

3. Za prodlení objednavatele s platbami dle čl. IV odst. 1 a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,01 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení  

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou 

náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst 

do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

XI. 

 M I M O Ř Á D N É A N E P Ř E K O N A T E L N É P Ř E K Á Ž K Y 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 

na jejich vůli. 

2.  Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, 

mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 

jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních 

orgánů na území ČR. 

3.  Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2, této smlouvy, prodlužuje se 

doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit. 
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 2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách 

stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se 

zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací. 

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve 

zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud 

se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. 

4. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude 

obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, 

soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato včetně dohody o termínech 

odstranění vad a nedodělků. 

5. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta. 

 IX. 

 O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 

právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne předání celého díla.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze 

strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob. 

4. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí 

záruční doby. 

X. 

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y 

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

0.05% Kč za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část 

předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0.05% Kč za každý den prodlení a 

za každou vadu a nedodělek.  

3. Za prodlení objednavatele s platbami dle čl. IV odst. 1 a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 0,01 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení  

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou 

náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst 

do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. 

XI. 

 M I M O Ř Á D N É A N E P Ř E K O N A T E L N É P Ř E K Á Ž K Y 

1.  Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle 

na jejich vůli. 

2.  Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí, 

mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, 

jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních 

orgánů na území ČR. 

3.  Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2, této smlouvy, prodlužuje se 

doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit. 
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Zhotovitel je povinen zajistit pfedloéeni ve§kerych atest, zpréV a protokol o zkouékéch
stanovenych platnymi pfedpisy a kompletni projektovou dokurnentaci skuteéného provedeni se
zakreslenim zmen podle skuteéného stavu provedenych praci.
Ke kontrole praci, materiél a konstrukci, které budou V daléim prbéhu praci zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 3 pracovni dny pfed jej ich zakrytim zépisem do stavebniho deniku. Pokud
se objednatel na Vyzvu nedostaVi, je zhotovitel opréwnen provést zakryti bez jeho éasti.
O pfedéni a pfevzeti dila sestaVi smluvni strany "protokol o pfedéni a pfevzeti", ktery bude
obsahovat vedle zékladnich technickych daj zejména zhodnoceni kvality provedenych praci,
soupis pfipadnych vad a nedodélk, bude-li s nimi dilo pfevzato Véetne dohody o terrninech
odstranéni vad a nedodélk.
Dnem podpisu protokolu o pfedéni a pfevzeti dila zaéiné béiet zéruéni lhta.

IX.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovidé za to, ie pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podrninek smlouvy, 21 ie
po dobu zéruéni doby bude dilo mit Vlastnosti dohodnute V te'to smlouvé a Vlastnosti stanovene
prévnimi pfedpisy, technickyrni normami, pfipadne Vlastnosti obvyklé.
Zéruéni doba na dilo je 24 mésic ode dne pfedéni celého dila.

Zhotovitel neodpovidé za vady vzniklé V dsledku neodborne'ho zésahu, neodborne'ho uiiVéni ze
strany obj ednatele (uiivatele) a zésahem tfetich osob.
Reklamace vad je uplatnéna Véas, pokud ji objednatel uplatni pisemné nejpozdeji do uplynuti
zéruéni doby.

X.
SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

Za prodleni s pfedénim dokonéeného dila éi jeho éésti zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve Vyéi
0.05% Ké za kaidy zapoéaty den prodleni.
Za prodleni s odstranenim pfipadnych drobnych vad a nedodelk, bude-li s nimi do 6i jeho éést
pfedéno a pfevzato, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve Vyéi 0.05% Ké za kaidy den prodleni a
221 kaidou vadu a nedodélek.

. Za prodleni objednavatele s platbami dle 61. IV odst. 1 a 2, zaplati zhotoviteli smluvni pokutu ve
Vyéi 0,01 % z dohodnuté ceny za kaédy den prodleni
Smluvni strany Vyslovné sjednévaji, e obj ednatel j e oprévnen smluvni pokutu, pfipadné vzniklou
néhradu ékody, na ktere' mu V dsledku poruéeni zévazku zhotovitele vznikl prévni nérok, zapoéist
do kterékoliV L'lhrady, které pfisluéi zhotoviteli dle pfisluénych ustanoveni smlouvy.

XI.
MIMoRADNEANEPREKONATELNEPREKAZKY

Smluvni strany se osvobozuji od odpovednosti za éésteéné nebo plné nesplnéni smluvnich
zévazk, jestliie se stala mimofédné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekéika vzniklé nezéVisle
na jejich Vli.
Za mimofédne nepfedVidatelné a nepfekonatelné pfekéiky se poklédaji pfekéiky, ktere vznikly po
uzaeni této smlouvy o dilo V dsledku stranami nepfedVidanych a nepfekonatelnych udélosti,
mimofédné a neodvratitelné povahy a maji bezprostf‘edni VliV na plnéni pfedmétu této smlouvy,
jedné se pfedevéim o iivelné pohromy, Véleéné udélosti pfipadné opatfeni pfisluénych sprévnich
orgén na uzemi CR.
Nastanou—li mimofédné a nepfekonatelne’ pfekéiky dle (:1. X1. odst. 2, této smlouvy, prodluiuje se
doba plneni o dobu, po kterou budou mimof‘édné a nepfekonatelné pfekéiky psobit.
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XII. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 

ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně 

vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě 

nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele 

k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 

odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení 

ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z 

těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 

zhotoviteli doručeno. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 

zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle 

do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto 

odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany 

na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 

2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

Stejnopis č.: 3 
 

 7 

XII. 

O D S T O U P E N Í    O D    S M L O U V Y 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 

rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel 

ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně 

vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě 

nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele 

k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 

odstranit.  V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 

smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení 

ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z 

těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 

zhotoviteli doručeno. 

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel 

zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle 

do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto 

odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno. 

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět 

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, 

b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany, 

c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 

d) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit 

druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, 

jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 

odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo některá ze 

smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 

veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany 

na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 

znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 

2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

10.
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ODSTOUPENi OD SMLOUVY
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rozporu s touto smlouvou, j e zhotOVitel povinen nahradit bezvadnym plnenim. Pokud zhotovitel
ve lhté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiéténe’ nedostatky neodstrani, mie objednatel 0d
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z techto dL°1V0dL°1 objednateli ékoda, je zhotOVitel prkazne
vyéislenou §k0du pOVinen uhradit.
Jestliie objednatel V prbéhu plnéni pfedmétu smlouvy zjisti, 2e dochézi k prodleni se zahéjenim
nebo provédénim praci oproti harmonogramu z dVOd na strane zhotovitele, nebo 2e na stavbé
nejsou potfebné kapacity stroj, materiél éi pracovnik, éi doélo ze strany zhotovitele
kporuéeni ustanoveni 61. II odst. 3 smlouvy, stanovi zhotoviteli lhtu, do kdy mé nedostatky
odstranit. V pfipadé, e zhotovitel neodstrani nedostatky ve stanovené lhté, mie objednatel 0d
smlouvy odstoupit. Objednatel mé prévo 0d smlouvy odstoupit i fipadé, 2e k poruéeni
ustanoveni (:1. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem doélo opakované. Skodu, které objednateli z
techto dVOd vznikne, je zhotOVitel povinen uhradit.
Pokud zhotOVitel nesplni pOVinnost uvedenou V 61. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel oprévnen
0d smlouvy odstoupit (s L'léinky EX NUNC), toto odstoupeni vyiaduje pisemnou formu a bude
zhotOViteli doruéeno.
Pokud zhotOVitel nesplni povinnost uvedenou V 61. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyZVe objednatel
zhotOVitele ke splneni této povinnosti pisemné, pokud zhotovitel tuto pOVinnost nesplni nejdéle
d0 5 pracovnieh dn, je objednatel oprévnén 0d smlouvy odstoupit (s L'léinky EX NUNC), toto
odstoupeni vyiaduje pisemnou formu a bude zhotoviteli doruéeno.
Bude-li zhotovitel nucen z dVOd na strané objednatele pferu§it préce na dobu deléi jak pet
mesic, mie 0d smlouvy odstoupit, nebude—li dohodnuto j inak.
Kaidé ze smluvnich stran j e oprévnéna pisemné odstoupit 0d smlouvy, pokud:

a) na majetek druhe’ smluvni strany byl prohlééen konkurs nebo povoleno vyrovnéni,
b) néwrh na prohlééeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku druhe smluvni strany,
c) druhé smluvni strana vstoupi do likVidace,
d) nastane vy§§i moc uvedené V élénku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou

smluvni strany ovlivnit a které zcela a na dobu deléi nei 90 dn znemoini nékteré ze
smluvnich stran plnit své zévazky ze smlouvy.

Vznik nékteré ze skuteénosti uvedenych V odstaVCi 6 je kaidé smluvni strana povinna oznémit
druhe smluvni strane. Pro uplatnéni préwa na odstoupeni 0d smlouvy V§ak neni rozhodujici,
jakym zpsobem se oprévnéné smluvni strana dozvédéla 0 Vzniku skuteénosti opravujicich k
odstoupeni 0d smlouvy.
Pokud odstoupi 0d smlouvy objednatel z dVOd uVedenych V odstaVCi 1 a 2 nebo nékteré ze
smluvnich stran z dL°1V0d1°1 UVedenych V odstavci 6, smluvni strany sepiéi protokol 0 stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni 0d smlouvy; protokol musi obsahovat zejména soupis
veékerych uskuteénénych praci a dode’wek ke dni odstoupeni 0d smlouvy. ZéVérem protokolu
smluvni strany uvedou nanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipade, 2e se smIUVni strany
na nanéni hodnote dila neshodnou, nechaji vypracovat pfisluény znalecky posudek soudnim
znalcem. Smluvni strany j e zavazuji pfijmout tento posudek jako koneény ke stanoveni nanéni
hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoi i k hradé ceny za zpracovéni posudku je pfislu§ny
objednatel.
Vzéjemne’ pohledék smluvnich stran vznikle' ke dni odstoupeni 0d smlouvy podle odstavc 1,
2 a 4 se vypofédaj i vzéjemnym zépoétem, pfiéemi tento zépoéet provede objednatel.
Za den odstoupeni 0d smlouvy se povaiuje den, kdy bylo pisemné oznémeni o odstoupeni
opréwnéné smluvni strany doruéeno druhé smluvni strane. Odstoupenim 0d smlouvy nej sou
dotéena préwa smluvnich stran na L'lhradu splatné smluvni pokuty a na néhradu ékody.

7
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11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného 

díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 

zhotoviteli. 

13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního 

zákoníku. 

14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)  

XIII. 

 O S T A T N Í     U J E D N Á N Í 

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo 

provedení díla. 

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před 

podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese 

nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku i 

v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 je zhotovitel povinen mít uzavřenou 

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého 

díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1., a 

dále na následující rozsah typů pojistných událostí:      

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 

ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo 

ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických: -                                                  

- ve věcech technických               

                                    

                                    

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických: 

XIV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 
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díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1., a 

dále na následující rozsah typů pojistných událostí:      

4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 

ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo 

ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a 

závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických: -                                                  

- ve věcech technických               

                                    

                                    

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních a technických: 

XIV. 

 Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í 

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území 

České republiky. 

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, 

vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné 

11.

12.

13.

14.
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V pfipade odstoupeni 0d smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu L'léinnosti odstoupeni
vyhotoven protokol 0 pfedéni a pfevzeti nedokonéeného dila, ktery popiée staV nedokonéene’ho
dila a Véj emne’ néroky smluvnich stran.
D0 doby vyéisleni oprévnenych nérok smluvnich stran a do doby dohody 0 Véjemne'm
vyrovnéni téchto nérok, je objednatel oprévnen zadret veékeré fakturované a splatné platby
zhotOViteli.
V dal§im se V pfipadé odstoupeni 0d smlouvy postupuj e (116 pfisluénych ustanoveni obchodniho
zékoniku.
Odstoupeni 0d této smlouvy je Vdy s L'léinky EX NUNC. (tedy 0d okamiku zéniku smlouvy)

)(III.
OSTATNi UJEDNANi

Vlastnikem stab je 0d poéétku objednatel, a to 0d samého poéétku. Objednatel mé rovné
Vlastnické préVO ke Véem Vecem k provedeni dila, ktere’ zhotovitel opatfil a dodal na misto
provedeni dila.
Objednatel se zavazuje, e nepf‘enese Vlastnické préVO ke zhotovené staVbé na tfeti osobu pfed
podpisem protokolu 0 pfedéni a pfevzeti stab. Smluvni strany se dohodly, e zhotOVitel nese
nebezpeéi ékody na zhotovovaném dile a d0 doby odstraneni posledni vady a nedodélku i
V pfipade, pokud s nimi bylo dilo protokolérné pfedéno a pfevzato.
Pro pfipad odVednosti za ékodu na dile dle 61. XIII. odst. 2 je zhotOVitel povinen mit uzaenou
pojistnou smlouvu, a to p0 celou dobu zhotOVOVéni dila a d0 okamiku pfedéni a pfevzeti celého
dila objednatelem. Vyée pojistné ééstky musi byt V minimélni vyéi ceny dila dle 61. IV odst. 1., a
déle na nésledujici rozsah typ pojistnych udélosti:
Zhotovitel se zavazuje, e pfi provédéni Véech praci bude dodrovat pfedpisy 0 bezpeénosti a
ochrané ivota a zdraVi pracovnik na staVbé. Rovné prohlaéuje, e bude dbét, aby nedochézelo
ke §k0dém na majetku soukromych osob ani na majetku obce éi stétu.
Smluvni strany se dohodly na torn, e édné ze smluvnich stran neni oprévnena postoupit préva a
zéwazky z této smlouvy tfeti osobe, bez VVslovného pisemného souhlasu druhe smluvni strany.

Ve Vecech souVisejicich s plnenim podle této smlouvy j e za objednatele oprévnén jednat:
- ve Vécech smluvnich a technickych: -

- ve Vécech technickych

Ve Vécech souvisejicich s plnénim podle této smlouvy je za zhotovitele oprévnén jednat:

- ve Vecech smluvnich a technickych:

XIV.

ZAVEREéNA USTANOVENi
Smlouvou neupravené vztahy se fidi obecné platnymi pre’wnimi pfedpisy platnymi na zemi
Ceské republiky.
Ménit nebo doplovat text této smlouvy je moné jen formou pisemnych, oboustranné
odsouhlasenych dodatk.
Tuto smlouvu lze ukonéit dohodou smluvnich stran. Pfi ukonéeni smlouvy jsou smluvni strany
pOVinny vzéjemne vypofédat SVé zévazky, zejména si vrétit Veci pfedané k provedeni dila,
vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a uhradit veékeré splatne’
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peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé 

(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015., o zvláštních účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) zajistí Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 

23/623 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel 

a jeden zhotovitel. 

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, 

s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných 

podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.  

 

Přílohy:  č. 1. Cenová nabídka oprav a udržovacích prací na 2. NP. pavilonu D  

  

 

V Praze dne: 13. 3. 2019              V Praze dne: 13. 3. 2019 

 

 

 

                         

 

                  Roman Urbanec                                                                 René Kahuda 

  ředitel DDM Praha 10 – Dům UM                                                     majitel 
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penéite’ zévazky podle smlouvy; zénikem smlouvy rovné nezanikaji préva na ji vzniklé
(splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
Smluvni strany Vyslovné sjednévaji, e uvefejnéni této smlouvy V registm smluv d1e zékona é.
340/2015., 0 zvléétnich éinnosti nékterych smluv, uvefejovéni téchto smluV a 0 registru smluV
(zékon 0 registru smluv) zajisti Dm déti a mlédee Praha 10 — Dm UM, Pod Straénickou Vinici
23/623
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originélu, z nich dva obdri objednatel
a j eden zhotovitel.
Smlouva, jako i pfipadne’ dodatky, nabyvaji platnosti a L'léinnosti dnem podpisu oprévnénymi
zéstupci smluvnich stran.
Smluvni strany prohlaéuji, e se s obsahem této smlouvy Véetné jejich pfiloh fédne seznémily,
s jejim obsahem souhlasi, a e smlouvu uzaViraji svobodné, nikoliV V tisni, éi za nevyhodnych
podminek. Na dkaz pfipojuji své podpisy.

Pfilohy: e. 1. Cenové nabidka oprav a udrovacich praci na 2. NP. pavilonu D

VPraze dne: 13.3.2019 VPraze dne: 13. 3.2019

Roman Urbanec Rene Kahuda
feditel DDM Praha 10 — Dm UM majitel




