
Smlouva o dílo č. SMLJ-38-330/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: Valerián Spusta
Bedřichov 150
543 51 Špindlerův Mlýn

IČO: 74007602
DIČ: není plátce DPH

1.2 Objednatel: Správa KRNAP Vrchlabí 
Dobrovského 3
54311 Vrchlabí

Zástupce: PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel

IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele k provedení těchto prací:
Zpracování výsledků sezónního monitoringu sněhových poměrů a lavinové aktivity za zimní 
období 2018/2019, včetně klasifikace zjištěných lavin, v rámci řešení projektu „Monitoring 
sněhových a lavinových poměrů na území KRNAP v letech 2017-2018“ (POPFK, č. akce 
115V162001195). Výsledky včetně závěrečné zprávy budou předány v papírové i digitální 
podobě.

Zhotovitel se zavazuje sjednané práce provést do 30. 6. 2019.

Objednavatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k zajištění činnosti 
podle čl. 2.1 této smlouvy. Dále se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na zkoumané lokality za 
účelem provedení výzkumu a výsledky činnosti převzít.

2.2 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení 
díla podle svého uvážení jiné prostředky či jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za 
provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.3 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 6 měsíců ode dne předání a 
převzetí díla.



III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena je stanovena dohodou na 50 000,- Kč (bez DPH).
Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Po předání a převzetí díla bude objednavatelem vyplacena odměna ve 
stanoveném rozsahu, na základě předložené faktury.

IV. SMLUVNÍ POKUTY

V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jak v průběhu realizace prací, tak i po 
jejich skončení.
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po 
zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené 
lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení 
poskytnutých finančních prostředků v plné výši.

5.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

5.4 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinností stanovené zákonem 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

5.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně 
vyplacené ceny.

5.6 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel.

5.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran.

5.8 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí, dne w.6. ton v dne. yff- c- - Je#-

Za objednatele:

PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel

Za správnost: 

č. 09:
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