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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI (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 

IKA VIN 112 a. s. 
se sídlem:                              Vinohradská 112, 130 00 Praha 3 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13677, 
IČO: 28220498, 
DIČ: CZ28220498, 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., 
číslo účtu (CZK): 280746375/0300, 

 (dále jen „Dodavatel“) 

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

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) záměrem Objednatele je nechat pro sebe provést Stavebně technický průzkum, nechat pro sebe vyhotovit Dokumentaci 
pro stavební povolení a Dokumentaci pro provádění stavby a nechat pro sebe provést Autorský dozor, to vše  pro stavbu 
s názvem „Výstavba odletové čekárny B20 v Terminálu 1“ blíže specifikovanou  v příloze č. 3 této Smlouvy, ve Studii (viz 
definice v čl. 1.15 Smlouvy) a ve Standardech (viz definice v čl. 1.14 Smlouvy)  (dále jen „Stavba“); 

(B) Dodavatel má zájem poskytnout Objednateli plnění uvedené v písm. (A) této preambule; 

(C) Objednatel má zájem, aby ze strany Dodavatele bylo provedeno Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě, a jeho 
příslušné části mu byly předány, a Dodavatel má zájem Dílo provést a jeho příslušné části předat Objednateli; 

(D) Dodavatel je podnikatel s profesionálními zkušenostmi podnikající v oboru projektová činnost ve výstavbě; 

(E) 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; 

(F) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti, 

dohodly se Strany následovně: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku a platným oprávněním k podnikání, které byly předloženy před 
podpisem této Smlouvy, doložil, že je oprávněn provádět Dílo v rozsahu a kvalitě specifikované touto 
Smlouvou a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 
jeho realizaci. 

1.2 Obchodní podmínky. 
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1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Obchodní podmínky Letiště Praha, a.s. ke 
Smlouvě na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 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 jakéhokoliv rozporu mezi ustanovením 
této Smlouvy a Obchodních podmínek platí příslušné ustanovení této Smlouvy.  

1.2.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách. 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. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich 
závazností, a zavazuje se tyto Obchodní podmínky dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.  

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele se na 
vztahy upravené nebo předpokládané touto Smlouvou nikdy neuplatní, a to ani v případě, že takové podmínky 
budou součástí komunikace mezi Stranami. 

1.2.5 V případě, že předmětem Smlouvy nejsou všechny činnosti upravené v Obchodních podmínkách, ustanovení 
Obchodních podmínek upravující činnost, která není předmětem této Smlouvy, se neaplikují. Ta ustanovení 
Obchodních podmínek, která jsou časově nebo jinak provázána s ustanoveními Obchodních podmínek, které 
se dle předchozí věty toho článku Smlouvy neaplikují, se použijí přiměřeně.  

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se Dílem rozumí: 

1.3.1 provedení Stavebně technického průzkumu v místě Stavby za účelem pasportizace stávajícího stavu stavební 
části a instalací TZB (technického zařízení budov) (dále též „Stavebně technický průzkum“) v předpokládaném 
rozsahu do 50 (slovy: padesáti) hodin, 

1.3.2 zhotovení Dokumentace pro stavební povolení vč. odhadu nákladů v podrobnosti minimálně po jednotlivých 
profesích pro Stavbu (dále též "DSP"), 

1.3.3 zhotovení Dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu oceněného a neoceněného pro 
Stavbu (dále též "DPPS), 

1.3.4 výkon Autorského dozoru v předpokládaném rozsahu do 250 hodin (slovy: dvěstěpadesát) hodin, 

a to dle specifikace uvedené v této Smlouvě, jejích přílohách a dokumentech, na které odkazuje  

(dále jen „Dílo“). 

1.4 Plánovaná doba životnosti Stavby ve smyslu čl. 2.6.3 Obchodních podmínek je třicet (30) let. 

1.5 Předmět Smlouvy. Za podmínek sjednaných v této Smlouvě a Obchodních podmínkách: 

1.5.1 se Dodavatel zavazuje řádně a včas 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; 

1.5.2 Dokumentace stavby bude vyhotovena a předána Objednateli v listinné podobě a v digitální podobě, a to 
v počtu uvedeném v této Smlouvě. Digitální forma Dokumentace stavby musí být zpracována v souladu 
s požadavky Objednatele na digitální formu uvedenými ve Standardech GEO (viz níže); 

1.5.3 ujednává Dodavatel jakožto poskytovatel Licence a Objednatel jakožto nabyvatel Licence poskytnutí, resp. 
přijmutí Licence v rozsahu dle čl. 5 této Smlouvy; 

1.5.4 Objednatel je v souladu s  Obchodními podmínkami povinen Dodavateli poskytnout následující výchozí 
podklady pro provedení Díla dle této Smlouvy: 

- Dostupnou dokumentaci skutečného provedení stávajících prostor 

(dále společně také jen „Podklady“).  

O předání a převzetí Podkladů se Strany zavazují sepsat písemný předávací protokol, který musí být podepsán 
oběma Stranami.  

1.6 Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli na základě jeho žádosti i další podklady nutné pro řádné zhotovení Díla, 
jež má Objednatel k dispozici a jež je oprávněn poskytnout třetímu subjektu. 
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1.7 Pracovní verze DSP bude předána k připomínkám Objednateli v listinné podobě v 1 (jednom) vyhotovení, které nebude 
číslováno. V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v 
needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. 

1.8 Konečná verze (čistopis) DSP bude předána Objednateli v listinné podobě v šesti (6) vyhotoveních, která budou 
číslována a autorizována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v jednom (1) 
vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, 
*.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. 

1.9 Pracovní verze DPPS bude předána k připomínkám Objednateli v listinné podobě v jednom (1) vyhotovení, které nebude 
číslováno. V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v 
needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. 

1.10 Konečná verze (čistopis) DPPS bude předána Objednateli v listinné podobě v pěti (5) vyhotoveních, která budou 
číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení na 
CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, 
*.dwg/dxf/dgn. 

1.11 Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat položkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací. Paré č. 1 
Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním Stavby dle aktuálních platných cen a 
dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě (neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD nebo jiném 
přenositelném médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD nebo jiném 
přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx) uložen kontrolní položkový rozpočet 
odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby s oceněním, jak je uvedeno výše. Vlastní rozpočty a výkazy výměr 
budou zpracovány dle pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. Stavba nebo její části, jež nebude 
možné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci ceníkových specifikací, budou 
doloženy společně s položkovými rozpočty jako ceny samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny 
hodinovou zúčtovací sazbou. Součástí Dokumentace pro provádění stavby bude i zpracování provozních opatření 
nutných k realizaci Stavby. 

1.12 Dodavatel se zavazuje, že Dílo budou provádět osoby autorizované pro příslušný obor dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.13 Dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, a to zejména 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, či předpisy, které výše uvedené normy zcela nebo z části nahradí. Řešení, 
navrhovaná v Dokumentaci stavby, budou respektovat platnou technickou legislativu ČR. 

1.14 Součástí této Smlouvy jsou dále níže uvedené dokumenty Objednatele: 

1) Standardy PBŘ platné od 15.4.2019;  
2) Standardy BOZP a POV platné od 15.4.2019;  
3)  Standardy tvorby PD platné od.15.4.2019;  
4) Standardy GEO platné od 15.4.2019;  
5) Standardy SET a FSB včetně všech příloh (Přílohy_1.1.2019) platné od 15.4.2019;  
6) Standardy ICT platné od 15.4.2019;    

 
upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou (dále též 
„Standardy“).  

 
Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) zveřejnil Standardy na svém profilu, tedy profilu zadavatele 
(https://zakazky.cah.cz/publication_index.html), před uzavřením této Smlouvy. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, 
že Dodavatel měl možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob 
jejich zveřejnění tento postup umožňoval) a že měl dostatek času se se Standardy před uzavřením této Smlouvy řádně 
seznámit. Dodavatel prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, 
Dodavatel se s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí významu 
toho ustanovení Smlouvy.. 

1.15 Dokumentace stavby bude vyhotovena též v souladu se Studií odletové čekárny B20, zpracovanou společností IKA VIN 
112 a.s., v červenci 2018, zakázkové číslo 1736, předanou Objednatelem Dodavateli před podpisem této Smlouvy (dále 
též „Studie“), v souladu se Standardy Objednatele a v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy. V případě jakéhokoliv 
rozporu mezi níže uvedenými dokumenty mají předmětné dokumenty přednost v tomto pořadí: 

1) Smlouva (bez příloh); 

https://zakazky.cah.cz/publication_index.html
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2)  Příloha č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky; 
3)  Studie; 
4) Příloha č. 3 Smlouvy - Specifikace Stavby a další požadavky na Dokumentaci stavby; 
5)  Standardy (v pořadí určeném v čl. 1.14 Smlouvy). 

1.16 Neurčí - li Objednatel jinak, budou při vlastním zpracování Díla Dodavatelem svolány pro každý stupeň projektové 
dokumentace min. tři (3) technické rady (dále také jako „TER”), na které bude přizván Objednatel a na kterých Dodavatel 
předloží postup prací a rozpracovanost a budou projednány dotazy a připomínky obou Stran. Z každé technické rady 
bude pořízen zápis. Všechny připomínky Objednatele musí být Dodavatelem do Díla zapracovány.  

1.17 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat některé části Díla. Objednatel je však oprávněn rozhodnout o nerealizování 
pouze takových částí Díla, které nejsou nezbytným podkladem pro realizaci dalších navazujících nebo souvisejících částí 
Díla. Pro tyto případy poskytne Dodavatel v potřebném rozsahu Objednateli součinnost tak, aby vlastnosti pořizovaných 
Dokumentací stavby odpovídaly potřebám pro zejména, nikoliv však výlučně, veřejnoprávní projednání těchto 
dokumentací.  

1.18 Objednatel si vyhrazuje právo podle svých potřeb odložit realizaci kterékoliv z částí Díla. Objednatel však bere na 
vědomí, že obnovení realizace předmětné části Díla bude přizpůsobeno aktuálním kapacitním možnostem Dodavatele, 
který se zavazuje činnosti zahájit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po obdržení pokynu k pokračování v realizaci. 

1.19 Dodavatel je dále při výkonu Autorského dozoru povinen v přípravné fázi a při realizaci Stavby provádět, dle pokynů 
Objednatele, níže uvedené činnosti:  

- Spolupráce při zodpovídání dotazů uchazečů během výběrového řízení na dodavatele Stavby; 

- Pravidelná účast na kontrolních dnech Stavby, a dále v případě potřeby na základě výzvy 
Objednatele i mimo kontrolní dny; 

- V případě nutnosti zajištění spolupráce zpracovatele příslušné profesní části Dokumentace 
stavby; 

- Vypracování a předání doplňujících/revidovaných výkresů během realizace Stavby při nutnosti 
zpřesnit Dokumentaci stavby, nebo jí upravit; 

- Vydávání stanoviska ke změnám Stavby předloženým zhotovitelem Stavby; 

- Vedení aktivní komunikace se zpracovatelem architektonické studie designu interiéru čekárny a 
její aplikace do projektové dokumentace a do realizace Stavby. 

1.20 Pro vyloučení všech pochybností Strany prohlašují, že Objednatel není povinen požadovat výkon Autorského dozoru 
v celém předpokládaném rozsahu. Dodavateli náleží odměna za provedení výše uvedené části Díla pouze ve výši 
odpovídající rozsahu, ve kterém byl výkon Autorského dozoru skutečně realizován.    

1.21 Dodavateli náleží odměna za provedení Stavebně technického průzkumu pouze ve výši odpovídající rozsahu, ve kterém 
byl Stavebně technický průzkum skutečně realizován. Dodavatel prohlašuje a odpovídá za to, že maximální 
předpokládaný rozsah hodin pro provedení Stavebně technického průzkumu uvedený v čl. 1.3.1 Smlouvy je dostatečný 
pro řádné dokončení Stavebně technického průzkumu. Dodavatel je povinen řádně dokončit Stavebně technický 
průzkum bez ohledu na dobu jeho trvání. Bude-li k řádnému dokončení Stavebně technického průzkumu potřebná doba 
delší než doba odpovídající maximálnímu předpokládanému rozsahu hodin pro provedení Stavebně technického 
průzkumu uvedenému v čl. 1.3.1 Smlouvy, jde to k tíži Dodavatele a Dodavatel není oprávněn domáhat se v této 
souvislosti po Objednateli jakéhokoli plnění.  

1.22 Předání a převzetí Díla. O předání a převzetí každé Dokumentace stavby, příp. její části bude sepsán Předávací protokol. 
Dokumentace stavby, příp. její část, bude předána a převzata okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma 
Stranami. 

1.23 Příslušné části Dokumentace stavby týkající se  systému Multimax - EKV  musí být zpracovány společností ARYKA IN-
WEST a.s., IČO: 267 22 411, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Na Harfě 1/203, PSČ 19000, zapsanou v OR vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7879. Společnost ARYKA IN-WEST a.s. je tak Určeným subdodavatelem. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Zahájení prací na Díle proběhne po nabytí účinnosti této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele. 

2.2 Lhůta pro řádné provedení Stavebně technického průzkumu je 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele dle čl. 2.1 Smlouvy Dodavateli. 

2.3 Lhůta pro dodání Dokumentace pro stavební povolení je 55 (padesát pět) kalendářních  dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele dle čl. 2.1 Smlouvy Dodavateli. 
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2.4 Lhůta pro dodání Dokumentace pro provádění stavby je 70 (sedmdesát) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele dle čl. 2.1 Smlouvy Dodavateli. 

2.5 Lhůta pro schválení Dokumentace stavby Objednatelem je 7 (sedm) kalendářních dnů od dodání příslušné Dokumentace 
stavby, resp. její části, Dodavatelem Objednateli. 

2.6 Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace stavby Dodavatelem je 10  (deset) kalendářních dnů od obdržení žádosti 
Objednatele k provedení takové úpravy. 

2.7 Ve lhůtách uvedených v čl. 2.3, 2.4 a 2.6 Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli vždy pracovní verzi příslušné 
Dokumentace stavby. Konečnou verzi (čistopis) příslušné Dokumentace stavby je Dodavatel povinen předat Objednateli 
nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne schválení příslušné Dokumentace stavby v celém jejím rozsahu 
Objednatelem, příp. nepožádá-li Objednatel Dodavatele ve Lhůtě pro schválení Dokumentace stavby o úpravy příslušné 
Dokumentace stavby a ani v této lhůtě příslušnou Dokumentaci stavby neschválí, ode dne marného uplynutí Lhůty pro 
schválení Dokumentace stavby.  

2.8 Výkon Autorského dozoru bude zajištěn v rámci přípravy realizace Stavby a po celou dobu výstavby Stavby (maximálně 
však v rozsahu dle Smlouvy), a to dle pokynů Objednatele. 

 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Každá Dokumentace stavby, resp. její část, bude Dodavatelem předána Objednateli na adrese: Jana Kašpara 1069/1,  
Praha 6, PSČ 161 00. 

3.2 Autorský dozor bude prováděn v místě realizace Stavby, resp. v sídle Objednatele, nedohodnou-li se Strany jinak.. 

3.3 Stavebně technický průzkum bude prováděn v místě realizace Stavby, a to v Terminálu 1 letiště Praha/Ruzyně. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Řádně dokončené Dílo, včetně odměny za poskytnutou Licenci dle 
čl. 5. této Smlouvy, která se skládá z následujících cen dílčího plnění za jednotlivé řádně a včas provedené a předané 
části Díla:  

4.1.1 vyhotovení DSP: 685.000 Kč (slovy: šest set osmdesát pět tisíc korun českých); 

4.1.2 vyhotovení DPPS: 1.132.000 Kč (slovy: jeden milion sto třicet dva tisíc korun českých); 

4.1.3 výkon Autorského dozoru: 570 Kč (slovy: pět set sedmdesát korun českých)/1 hodinu; maximální celková cena 
za výkon Autorského dozoru (tj. za výkon Autorského dozoru v předpokládaném maximálním rozsahu 250 
(dvě stě padesát) hodin: 142.500 Kč (slovy: sto čtyřicet dva tisíc pět set korun českých); 

4.1.4 provedení Stavebně technického průzkumu: 570 Kč (slovy: pět set sedmdesát korun českých)/1 hodinu; 
maximální celková cena za provedení Stavebně technického průzkumu (tj. za provedení Stavebně technického 
průzkumu v předpokládaném maximálním rozsahu 50 (padesát) hodin: 28.500 Kč (slovy: dvacet osm tisíc pět 
set korun českých); 

(dále jednotlivě jako „Ceny dílčího plnění“ a společně jako „Cena Díla“). 

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

5. LICENCE 

5.1 V rozsahu, v jakém je plnění dle této Smlouvy či jakýkoliv výsledek činnosti Dodavatele pro Objednatele dle Smlouvy, 
zejména pak Dílo a Dokumentace stavby včetně veškerých dílčích částí a doplňků, autorským dílem dle příslušné právní 
úpravy, zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Autorský zákon“), které bude požívat jakékoliv ochrany podle 
právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět licence“), ujednávají Objednatel jakožto 
nabyvatel licence a Dodavatel jakožto poskytovatel licence touto Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující 
Objednatele k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem způsobům užití (zejména ke všem způsobům užití dle § 12 
Autorského zákona), pro území celého světa (tj. teritoriálně neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší 
zákonem přípustné míře, tj. zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence“). 
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5.2 Licence se ujednává jako výhradní. Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci a Objednatel Licenci přijímá. Dodavatel tak 
nemá právo poskytnout jakoukoliv licenci k užití Předmětu licence jakékoliv třetí osobě. Objednatel není povinen Licenci 
využít. 

5.3 Objednatel a Dodavatel ujednávají, že odměna za poskytnutí Licence je plně zahrnuta v Ceně Díla, resp. příslušné Ceně 
dílčího plnění. 

5.4 Objednatel a Dodavatel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv autorských k Předmětu licence. 
Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby životnosti Stavby uvedené v této Smlouvě nelze Licenci 
jednostranně vypovědět či jinak ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení § 2378 Občanského zákoníku se nepoužije. 

5.5 Uzavřením Smlouvy Dodavatel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo zejména k jakémukoliv 
možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Dokumentace 
stavby nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Dokumentace stavby, 
programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Dodavatelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít Dílo v původní nebo 
jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva 
upravovat a měnit takováto Díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice 
Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Dodavatel s tím, že bude opravňovat také jakoukoli osobu, 
která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné části Stavby. 

5.6 Dodavatel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do Díla, zejména možnosti upravit 
nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 
Občanského zákoníku bez nároku Dodavatele na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle 
tohoto čl. 5.6 této Smlouvy i prostřednictvím třetí osoby odlišné od Dodavatele. 

5.7 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za příslušnou část Díla. 

5.8 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo zachyceno dle čl. 1 této Smlouvy (dále také 
jen „Hmotné nosiče“) okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za převod je již zahrnuta ve 
smluvní Ceně Díla, resp. příslušné Ceně dílčího plnění dle čl. 4 této Smlouvy. O předání a převzetí Hmotných nosičů se 
Strany zavazují sepsat písemný předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami.  

5.9 Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto čl. 5 této Smlouvy dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě a/nebo 
postoupit Licenci dle tohoto čl. 5 této Smlouvy třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně oprávnění 
k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení Licence uděluje Dodavatel souhlas již 
podpisem této Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen Dodavatele informovat o postoupení Licence a o 
osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Dodavatel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence 
k Předmětu licence nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům duševního/průmyslového 
vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do 
práv a  oprávněných zájmů třetích osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených 
v Předmětu licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu s touto Smlouvou, tj. 
neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence. 

5.10 V případě porušení či nepravdivosti kteréhokoli prohlášení Dodavatele uvedeného v ustanoveních tohoto čl. 5 této 
Smlouvy je Objednatel oprávněn od této Smlouvy okamžitě odstoupit a uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Dodavatel se zavazuje zaplatit předmětnou smluvní pokutu Objednateli ve 
lhůtě uvedené v čl. 10.1.3 Smlouvy. Vedle smluvní pokuty je Objednatel oprávněn požadovat na Dodavateli náhradu 
škody včetně újmy, způsobené porušením či nepravdivosti zde daných prohlášení, a to v plné výši. Smluvní pokuta ani 
náhrada škody nejsou předmětem DPH. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
Dodavateli. 

5.11 Dodavatel tímto výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí Licence, která je součástí Ceny Díla, resp. příslušné Ceny 
dílčího plnění, odpovídá významu Díla, resp. příslušné části Díla, a že výše odměny za poskytnutou Licenci dle této 
Smlouvy je srovnatelná s výší obvyklé odměny ve srovnatelných případech. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

6.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.  

6.1.1 Dokumentace stavby. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčího plnění za dodání Dokumentace 
stavby Dodavateli na základě faktur vystavených Dodavatelem, a to zvlášť za každou Objednateli dodanou 
příslušnou Dokumentaci stavby. Přílohou faktury vystavené na Cenu dílčího plnění za dodání příslušné 
Dokumentace stavby bude kopie předávacího protokolu vztahujícího se k čistopisu takové Dokumentace 
stavby podepsaného oběma Stranami. 

6.1.2 Autorský Dozor. Cenu dílčího plnění za výkon Autorského dozoru bude Objednatel hradit Dodavateli průběžně 
měsíčně na základě skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru až do maximální celkové 
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Ceny dílčího plnění za výkon Autorského dozoru uvedené výše v čl. 4.1.3 této Smlouvy, a to na základě faktur 
vystavených Dodavatelem. Rozpis skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru opatřený 
podpisy zástupců Dodavatele a Objednatele přiloží Dodavatel ke své faktuře za příslušný měsíc. Den potvrzení 
Rozpisu skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru zástupcem Objednatele je zároveň 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.1.3 Stavebně technický průzkum. Cena dílčího plnění za provedení Stavebně technického průzkumu bude 
Objednatelem uhrazena Dodavateli jednorázově na základě skutečného počtu hodin strávených výkonem 
Stavebně technického průzkumu až do maximální celkové Ceny dílčího plnění za provedení Stavebně 
technického průzkumu uvedené výše v čl. 4.1.4 této Smlouvy, a to na základě faktury vystavené Dodavatelem. 
Rozpis skutečného počtu hodin strávených prováděním Stavebně technického průzkumu opatřený podpisy 
zástupců Dodavatele a Objednatele přiloží Dodavatel ke své faktuře. Den potvrzení Rozpisu skutečného počtu 
hodin strávených prováděním Stavebně technického průzkumu zástupcem Objednatele je zároveň dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

6.2 Splatnost. 

6.2.1 Doba splatnosti faktury je 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání 
faktur uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. 

6.2.2 Cena Díla, resp. Ceny dílčího plnění budou hrazeny na bankovní účet Dodavatele uvedený v příslušné faktuře 
vystavené Dodavatelem a doručené Objednateli na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur 
uvedenou v příloze č. 2 této Smlouvy. 

6.3 Faktury budou, kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy, resp. touto Smlouvou (včetně Obchodních 
podmínek), obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky) Objednatele, které Dodavateli 
sdělí k jeho výzvě kontaktní osoba Objednatele oprávněná jednat ve věcech této Smlouvy. 

7. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

7.1 Minimální pojistná částka dle čl. 17.1 Obchodních podmínek je 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).  

8. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1 Doba trvání. 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. 

8.2 Způsoby zániku závazků ze Smlouvy. Závazky z této Smlouvy zanikají pouze a jenom (a to s výjimkou čl. 1.17 Smlouvy): 

8.2.1 písemnou dohodou Stran, nebo 

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

9. KOMUNIKACE STRAN  

9.1 Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být podle této Smlouvy 
učiněn písemně, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou na kontaktní údaje druhé Strany uvedené 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

9.2 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Objednatele, s výjimkou změny 
Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání zástupce Objednatele, bude za Objednatele oprávněna činit osoba 
uvedená v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zástupce Objednatele“). 

9.3 Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Dodavatele, s výjimkou změny 
Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání zástupce Dodavatele, bude za Dodavatele oprávněna činit osoba 
uvedená v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Zástupce Dodavatele“). 

9.4 Zástupce Objednatele i Zástupce Dodavatele může pro komunikaci výše popsanou písemně zmocnit jinou osobu 
v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň tři (3) dny předem. 

9.5 Kterákoli ze Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. 



Smlouva na vytvoření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

verze: 6/2017 

 

 

strana 9 – celkem 12

10. SANKCE 

10.1 Smluvní pokuty.  

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

(a) smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: půl procenta) z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení v případě prodlení s dodáním jakékoli Dokumentace stavby, resp. jakékoli 
její části, ve lhůtách stanovených touto Smlouvou; 

(b) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Dodavatele při provádění Autorského dozoru stanovené touto Smlouvou 
nebo Obchodními podmínkami. V případě, že porušení příslušné povinnosti Dodavatele při 
provádění Autorského dozoru bude trvat déle než pět (5) dnů, je Dodavatel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu dle věty prvého toho bodu Smlouvy opakovaně; 

(c) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti Dodavatele chránit Důvěrné informace podle čl. 21 Obchodních podmínek. 

(d) smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení jakékoli povinnosti uvedené v článku 12.5 Obchodních podmínek s tím, že Dodavatel se 
zavazuje takovou smluvní pokutu uhradit i opakovaně, pokud stav porušení uvedené povinnosti 
trvá déle než 5 (pět) pracovních dnů. 

(e) smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné Ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý den 
prodlení s odstraněním vady/vad Díla ve stanovených termínech.  

10.1.2 V případě, že jednou okolností dojde k porušení více článků této Smlouvy anebo Obchodních podmínek 
a/nebo by bylo možné výkladem dospět k závěru, že porušení jedné z povinností stanovených Smlouvou 
a/nebo Obchodními podmínkami, by mělo dojít ke vzniku povinnosti Dodavatele uhradit na výzvu Objednatele 
smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy, je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu pouze podle toho ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu vyšší. 

10.1.3 Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy Objednatele k úhradě smluvní pokuty Dodavateli.  

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 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), v platném znění. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

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

11.3 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude prováděno osobami, které Dodavatel uvedl ve své nabídce v rámci výběrového 
řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a to jmenovitě těmito osobami:

. 

11.4 V případě, že zajištění provedení Díla dle této Smlouvy osobami jmenovitě uvedenými v čl. 11.3 Smlouvy nebude  
z objektivních důvodů možné (např. smrt takových osob, dočasná pracovní neschopnost takových osob apod.), je 
Dodavatel povinen zajistit provedení Díla dle této Smlouvy po dobu, po kterou výše uvedené osoby nebudou  
z objektivních důvodů schopné provádět Dílo dle této Smlouvy, osobami se stejnou odbornou způsobilostí jako v 
případě osob uvedených výše (dále jen „Zastupující osoby“). Dodavatel je povinen důvod, pro který výše uvedené osoby 
nemohou provádět Dílo, Objednateli prokázat. Zastupující osoby musí být před zahájením provádění Díla písemně 
schváleny Objednatelem. Objednatel není oprávněn neschválit Zastupující osoby, pokud disponují stejnou odbornou 
způsobilostí, jako osoby uvedené v čl. 11.3 Smlouvy. 

11.5 Dodavatel se zavazuje, že všech TER se budou účastnit osoby uvedené v čl. 11.3 Smlouvy, příp. jejich Zastupující osoby. 

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

12.1 Smluvní strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), 
jakož i v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení. 

12.2 Smluvní strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
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osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle 
Nařízení. 

12.3 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) 
měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat.  Pokud Dodavatel provádí 
zpracování osobních údajů po skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové 
zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce 
osobních údajů dle Nařízení. 

12.4 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly 
dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím 
výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému 
nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů. 

12.5 Dodavatel má povinnost zajistit, že osobní údaje budou uloženy jen na serverech, které jsou umístěny v Evropské unii  
a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie. 

12.6 Dodavatel se zavazuje přijímat a neustále kontrolovat přijatá opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů, 
zejména proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změnám, zničením nebo ztrátám, 
neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování či jinému zneužití osobních údajů. 

12.7 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými 
osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

12.8 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

13.1 Práva a povinnosti Stran, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, se řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími aplikovatelnými právními předpisy České republiky. Smlouva, Obchodní 
podmínky, vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem a práva a povinnosti smluvních Stran z něj vyplývající se řídí a 
budou vykládány v souladu s právem České republiky.  

13.2 Strany se dohodly na následujícím: 

13.2.1 Dodavatel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku nebezpečí změny okolností. Dodavateli tak nevznikne právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě 
v případě podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat 
zvýšení Ceny Díla soudem v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 
odst. 2 Občanského zákoníku. Dodavatel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 Občanského 
zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy. 

13.2.2 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále v souladu 
s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 
1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. 

13.2.3 Dodavatel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této 
Smlouvy. 

13.2.4 Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit. 

13.3 Strany se dohodly, že ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný prodej) Občanského zákoníku se na tuto 
Smlouvu a na vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Strany se proto výslovně dohodly na následujících 
ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti: 

13.3.1 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této Smlouvy užití ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského 
zákoníku a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn započíst i nejistou a/nebo neurčitou pohledávku. 

13.3.2 Strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty Dodavatelem není dotčen nárok Objednatele požadovat 
náhradu škody v plné výši.  

13.3.3 Dodavatel není oprávněn prodat Dílo dle ustanovení § 2609 Občanského zákoníku v případě, kdy ho 
Objednatel nepřevezme bez zbytečného odkladu poté, co bylo Dílo dokončeno. 

13.4 Pro vyloučení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
Občanského zákoníku. 
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13.5 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve 
smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání 
o této Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné 
či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy. 

13.6 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví 
týkajícím se předmětu této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany 
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

13.7 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této Smlouvy věděly nebo vědět musely, a 
které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v této Smlouvě, nebude 
mít žádná ze Stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých 
neposkytla druhá Strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Strana úmyslně 
uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy. 

13.8 Strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout v souvislosti s prováděním nebo výkladem této 
Smlouvy, smírným jednáním a vzájemnou dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do třiceti (30) dnů ode 
dne jeho vzniku, bude takový spor předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto 
sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.9 Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délku promlčecí 
doby práv Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících z této Smlouvy na dobu patnácti (15) let. 

13.10 Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když 
již bylo započato s plněním. 

13.11 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. 

13.12 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké 
povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající 
nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, 
pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně. 

13.13 Salvátorská klauzule. Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení Smlouvy. Pro takový případ se Strany 
zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, 
účinným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a 
výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou novou smlouvu.  

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

13.15 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

13.15.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky; 

13.15.2 Příloha č. 2 – Kontaktní údaje; 

13.15.3 Příloha č. 3 – Specifikace Stavby a další požadavky na Dokumentaci stavby. 

 

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: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:   Jméno:  Ing. arch. Jan Řeřicha 
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Funkce: 

Letiště Praha, a. s. 
 

Funkce:  Člen představenstva a ředitel společnosti 
IKA VIN 112 a.s. 

    

 




