
E. smlouvy u Objednatele: S- 2019/ 17%;4/1000

Smlouva o zpracovéni projektové dokumentace pro stavebni povoleni, realizaéni
dokumentace a autorsky’ dozor pro stavbu: ,, Oprava skokanské véie vé. demontéie

stévajiciho v7tahu a oprava vy'tahové §achty v bazénové hale MPS Luiénky“

kterou, podle ustanoveni' § 1746 odst. 2 zékona E. 89/2012 5b., obéansk)? zékonl'k (dale jen
,,0b&'anskfzékom’k‘), s pFtédnutI’m k § 2358 a nésl. a § 2586 a na’sl. ObEanského zékonl'ku a podle
zakona E. 121/2000 Sb., 0 pra’vu autorském, o prévech souvisejl'cfch s pra'vem autorsky’lm a o zméné
nékten’mh zékonfi (autorsky'l zakon), ve znénl' pozdéjél'ch pi‘edpisfi (dale jen "Autorskf zékon“),
uzav‘r’ely nl'ie uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvnl' strany:

STAREZ - SPORT, a.s.

se sidlem:

160:
016:
pla’tce DPH

spoleénost zapsané

bankovm' spojenl':

spoleénost zastoupena:

kontaktnl' osoba ve vécech
stavebné—technickf/ch:

kontaktnl' osoba ve vécech
provoznl'ch:

dale jen ,,0bjednatel‘

a

INTAR a.s.

se sfdlem:

Iéo:
DICE:
plétce DPH

spolec‘fnost zapsana’

bankovni' spojenl':

zastoupené

kontaktnl' osoba:

dale jen ,,Zhatovitef‘

KFI'dlovické 911/34, 603 00 Brno

26932211

C226932211

v obchodnl’m rejsti‘l'ku vedeném Krajskf/m soudem v Brné pod sp.
zn. B 4174

Komerénl’ banka a.s., Eislo flétu: 35-1393300227/0100, ovéFenf/
bankovm' l'JEet

Bezrqva 81/ 17a, 602 00 Brno

25594443

C225594443

pod sp.zn. oddl'l B vloika 3239 v obchodnl’m rejstFI'ku vedeném
Krajsk soudem v Brné

Ceské spo‘r'itelna Brno, é. fiétu: 2024668389/0800
p‘r’edsedou p‘r‘edstavenstva

misto Fedseda Fedstavenstva



uzavirajl' tuto smlouvu:



I. Zékladni ustanoveni a L'Ié'el smlouvy

Tato smlouva je uzavFena dle ust. §§ 2586 a nésl. zékona (‘5. 89/2012, obéansk? zékom’k (déle jen
,,obé’ansky za’komk“); préva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se Fidl’ pFis|u§n9mi
ustanovenimi obEanského za'konl'ku a pFisIuém/mi ustanovenimi zékona (‘5. 121/2000 8b., 0 prévu
autorském, o prévech souvisejl'cich s prévem autorskf/m a o zméné nékterf/ch zékonfi (autorsk)?
zékon), ve zném’ pozdéjéi'ch pFedpisfi (da’le jen ,,Autorsk}? zékorf‘).

Zhotovitel prohla§uje, 2e bankovnl' fiéet uvedem? vzéhlavi této smlouvy je bankovnim flétem
zvei‘ejnénf/m ve smyslu zékona ('2. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjéich
pFedpisfi (déle jen ,,zékon 0 DPH"). V pFI’padé zmény tohoto 06m je Zhotovitel povinen doloiit
vlastnictvi k novému flétu, a to kopil' pFI'sluéné smlouvy nebo potvrzenl'm penéinl'ho L’Jstavu; novfr
fléet v§ak musi b9t zveFejnény'Im fiétem ve smyslu p‘r’edchozi' véty.

Objednatel hodla' realizovat investiém’ akci ,,Oprava skokanské véie vE. demontéie stévajl'cfho
vy'ltahu a oprava vy'ltahové éachty v bazénové hale Méstského plaveckého stadionu za Luia’nkami
(déle jen ,,MPSL“)“ (déle jen ,,Investiénl' akce“).

V ra’mci Investiém’ akce mé by'It provedena oprava skokanské véie v<‘:'. Demontéie stévajl'ci'ho
v9tahu a oprava vy'Itahové §achty v bazénové hale MPSL“. (,,déle jen ,,Stavba“).

Objednatel je provozovatelem MPSL na adrese Sportovni' 486/2, 602 00, Brno.

Zhotovitel proh|a§uje, 2e je odborné zpfisobily’r k zajiéténl' p‘r’edmétu plnéni podle této smlouvy.

UEelem této smlouvy je uspokojenl' potFeby Objednatele spoél'vajl'ci v ziskénl' takové projektové
dokumentace, na zékladé které bude moiné Fédné provedenl' opravy skokanské véie vii.
demontéie stévajl'ciho vy'Itahu a oprava vy'ltahové §achty v hale MPSL (déle jen ,,Projekt“) a Wkon
autorského dozoru pFi realizaci Stavby. S ohledem na v9§e uvedené skuteénosti je fléelem této
smlouvy uspokojem' potFeby Objednatele spoéivaji'cn' vzn’skénl' Projektu v takové kvalité, které
umoim’ ziském’ projektové dokumentace pro p‘r'I'padné vydénl' stavebnl'ho povolenl' a realizaénl'
dokumentace pro provedenl' Stavby véetné vy'lkazu v9mér a téi pro provedenl' zadévaciho Fl'zenl'
na zhotovenl' stavby v souladu s relevantnl'mi prévnl'mi pFedpisy.

II. PFedmét smlouvy

Pi‘edmétem této smlouvy je zévazek Zhotovitele

a) zpracovat projektovou dokumentaci k opravé skokanské véie vé. demontéie stévajl'cfho
v9tahu a opravy VVtahové §achty v hale MPSL, vé. zpracovénl' rozpoc‘ftu neocenéného (tzv.
soupisu praci, doda’vek a sluieb) i rozpoétu ocenéného s uréenl’m pFedpokla’dané hodnoty
opravy skokanské véie v6. demontéie stévajl'ciho vy'ltahu a opravy vy'ltahové éachty v hale
MPSL (déle jen ,,dilo“),

b) vykona'vat dozor pFi realizaci opravy skokanské véie vé. demontéie sta'vajl'ci'ho v9tahu a
opravy vitahové §achty v bazénové hale MPSL (déle jen ,,dozor“) a

c) poskytnout Whradnl' licenci k dI’lu Objednateli.

2. PFedpokIédan? rozsah a poiadavlq na vypracovénl' dokumentace pro stavebnl' povolem’ a
realizaém’ dokumentace Projektu je :

- postup pFi demonta’ii stévajr’cn’ho v9tahu a demontéii strojovny
- statické posouzeni stévajl'ciho stavu nosné konstrukce a oplééténl’ vf/tahové §achty
- statické posouzenl’ stévajl'ciho stavu v§ech skokansky’rch mfistkfi a skokanské véie
- névrh zpt’lsobu opravy jednotlivfzch éa'stl' véie a mfistkfi, vE. v9tahové §achty s ohledem

na agresivnl’ prost‘r’edl' v bazénové hale (vlhkost, chlér)
- technické provedem’ demontéie sta’vajl'cfho vy'Itahu a strojovny
- na’vrh typu novf/ch skokansky'lch prken
- podrobn)? poloikovy’w rozpoEet viz. specifikace Dokumentace pro provedenl' stavby



3. Projektové dokumentace musi OBSAHOVAT:

b)

a) projektové dokumentace pro vydénl' stavebni'ho povolenl' (pokud bude v zévislosti na zésahu
do nosnf/ch konstrukcu' tFeba) (déle jen ,,DSP“) bude zpracova'na véetné vizualizace a bude
zpracova'na v rozsahu dle vyh|é§ky E. 62/2013 Sb. kterou se ménl' vyhla'éka E. 499/2006 Sb., 0
dokumentaci staveb a bude provedena v souladu s pFI'sluénf/mi pra’vnimi pFedpisy a technicky’rmi
normaml.

b) projektova' dokumentace pro provedenl’ stavby (déIe jen ,,DPS“) bude zpracovéna vEetné
podrobného vy'rkazu vS'Imér Elenéného na jednotlivé stavebni' objekty iii provoznl' soubory s
rozml'sténl’m na jednotlivé pozemky, ocenéného vilkazu Wmér — rozpoEtu a podrobné specifikace
v§ech navrieny’rch systémfi, zaFI’zenI', technologil', jejich komponentfi, jin9ch doda'vek, sluieb a
mad nezbytnf/ch pro provedenl' dI'Ia spoél'vajl'cfho ve zhotovenl' stavby ,,Oprava skokanské véie
v6. demontéie stévajl'ciho vy'Itahu a oprava v9tahové §achty v bazénové hale MPS Luiénky“ s
jejich co neiesnéjél'm zatFI'dénI'm dle klasifikace stavebni'ch dél (CZ-CC), v pFI’padé movitého
majetku rozdélenl' na jednotlivé majetkové poloiky a jejich, co nejpi‘esnéjél' zat‘r'l’dénl’ dle
klasiflkace produkce (CZ-CPA). DPS bude zpracovéna v rozsahu clle vyhlé§ky (‘5. 62/2013 Sb.
kterou se ménl' vyhla'éka é. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci staveb. Bude zpfisobila’ tvoFit souéést
zadévaci dokumentace veFejné zaka'zky na stavebni' préce, tj. projektové dokumentace stavby
zpracova’na do podrobnostu’ nezbytny’lch pro zpracova'm’ nabi'dky na veFejnou zakézku na stavebnl'
préce zadévanou dle zékona 134/2016 8b., 0 zadéva'nl’ veFejnf/ch zakézek a vyhla'§ky E. 169/2016
Sb., 0 stanovenl' rozsahu dokumentace veFejnf/ch zaka'zek na stavebnl' pra'ce a soupisu
stavebm’ch praci, dodévek a sluieb s vy'lkazem Wmér. Podrobnf/ poloikovf/ rozpoéet bude
obsahovat kryci list, rekapitulaci po stavebnich di'lech, poloikovf/ rozpoéet.

PFi vy'lkonu dozoru Zhotovitel zejména dohll’il' nad souladem provédénl' opravy skokanské véie v6.
demontéie stévajicu’ho vy’ltahu a oprava vy'Itahové §achty v bazénové hale MPSL se zpracovanf/m
dl’lem, podéva’ zhotoviteli pFedmétné opravy nutna' vysvétlenl', posuzuje névrhy zhotovitele
pFedmétnf/ch oprav na odchylky a zmény oproti p‘r'isluéné Eéstl' dila, Oéastnl' se dohodnuty'lch
zkou§ek vsouvislosti s uvedenl'm oprav haly MPSL do provozu a upozorfiuje Objednatele na
situace, kdy Zhotovitel postupuje v rozporu s dI’Iem éi pokyny Objednatele nebo Zhotovitele.

Whradnl’ licenci dle této smlouvy je Wluéné majetkové prévo Objednatele uil'vat dl’lo, véetné jeho
hmotného zachycenl’. Whradnl' licenci kdI’lu dle této smlouvy jako k autorskému dI’lu poskytuje
Zhotovitel Objednateli v souladu s Autorskf/m zékonem za podml'nek uvedeny'lch v Elénku VIII.
této smlouvy.

Objednatel se zavazuje za ‘r'a'dné provedené dl'lo, vy'lkon dozoru a poskytnutl' licence Zhotoviteli
zaplatit sjednanou cenu.

III. Cena dila a platebni podminky

Smluvnl' strany se dohodly, 2e za Fa'dné provedenl' dI’la (tzn. za zpracovénl' projektové
dokumentace) uhradl’ Objednatel Zhotoviteli takto sjednanou cenu:

cena bez DPH Eim’ 230 000,- K35,
sazba DPH Einl’ 21 %,

DPH EN 48 300,- K5

cena vii. DPH Eini’ 278 300,- Ké,

Smluvm’ strany se dohodly, fie za ‘r'édn? Wkon dozoru uhradl' Objednatel Zhotoviteli takto
sjednanou cenu:

cena bez DPH am 20 000,- KE,



10.

11.

sazba DPH am 21 %,

DPH Einl' 4 200,- K5

cena v6. DPH Eim’ 24 200,- K6,

Cena dle odst. 1. a podle odst. 2 zahrnuje ve§keré néklady Zhotovitele vzniklé vsouvislosti
s provedenl’m dl’la, vEetné pFl’padn\,'Ich sprévm'ch poplatkfi, vzniknou-li takové. Cena dle odst. 1.
zahrnuje také odménu Zhotovitele za poskytnutl' vflhradni' licence Objednateli k dI'lu i
jeho hmotnému zachycenl'.

V pFI’padé zvy'wéem’ sazby DPH se 0 zvy’Iéenou éést DPH zvy§uje cena dle odst. 1 a/nebo odst. 2, a
to v poméru odpovidajl'cim zv9§eni sazby DPH. V p‘r'ipadé sni'ieni' sazby DPH se 0 snl'ienou Ea’st
DPH cena dle odst. 1. a/nebo odst. 2 sniiuje.

V pi‘l’padé, ie dojde ze strany Objednatele kvf/povédi této smlouvy, je Zhotovitel opra'vnén
vyflc‘ftovat pouze odpovidajl’ci éést sjednané ceny.

Cena za dI'lo dle této smlouvy bude uhrazena po pi‘edém' dI'Ia Objednateli. Cena za v9kon dozoru
bude uhrazena po Fédném dokonéenl’ dozoru dle této smlouvy Podkladem pro vystavenl' faktury
za dilo a pro vystavenl' faktury za vy'lkon dozoru bude Objednatelem podepsam’r pFedévaci
protokol.

Podkladem pro platbu Objednatele je vidy dafiovft doklad - faktura, kterou Zhotovitel vystavi
nejpozdéji do 10 dnfi ode dne, ve kterém bylo dI’lo protokolérné pFevzato Objednatelem jako
bezvadné.

Splatnost faktur se sjednévé Ihfitou 30 dnfi od jejich doruéenl' Objednateli.

Dafiovy’l doklad — faktura musu’ obsahovat ve§keré néleiitosti dafiového dokladu stanovené v
za'koné é. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi, a § 435
ObEanského zékonl'ku

Objednatel je opra’vnén pFed uplynutl'm Ihfity splatnosti vrétit Zhotoviteli fakturu, které
neobsahuje poiadované néleiitosti, nebo obsahuje nespra’vné L'Jdaje nebo nesprévny’l Wpoéet
pomérné Eésti ceny plnénl', kterou mé Objednatel uhradit. Oprévnény'lm vrécenl’m faktury pFestéva’
béiet lhfita jejl' splatnosti. Zhotovitel vystavi novou fakturu se sprévnymi L'Jdaji a dnem jejl'ho
doruEenI' Objednateli zaél'né béiet nova’ tFicetidennI' Ihflta splatnosti.

Objednatel neposkytuje za’lohy.

IV. Doba plnéni dila

Doba plnénl' dI'Ia dle této smlouvy se sjedna'vé takto:

a) zahéieni reaflgace dila: ode dne uzav‘r'enl’ smlouvy a po vloienl' smlouvy do registru smluv;

b) nFeda’ni’ névrhu dl'la Objednateli k nfinorninkém: nejpozdéji 30 dnfi pFede dnem dokonEenI'
dl'la; Objednatel pFedé zpét Zhotoviteli dl'lo véetné pFI’padny'Ich pFipomI'nek nejpozdéji do 5
pracovnl'ch dnfi od obdrienl' na'vrhu di'la k pFipomI'nkém;

c) Fa’dne' dokonfienl’ dila: Zhotovitel vypoi‘édé obdriené pFipomI'nky a pFedé Objednateli Fédné
dokonéené dilo nejpozdéji do 30.9.2019;

d) fl'kon dozoru: po dobu realizace opravy skokanské véie v5. demontéie stévajl'ciho vy'rtahu a
Oprava Wtahové §achty v hale MPSL, a to nejméné v rozsahu kontroly provedené 1x t9dné,
pFiEemi se pFedpoklédé, 2e oprava skokanské véie v6. demontéie stévajl'ciho vy'ltahu a
oprava v9tahové §achty v hale MPSL probéhne v 2. pololetl’ roku 2020, tento termin je pouze
orientaém’, o skuteEné dobé realizace oprav bude Objednatel Zhotovitele pFedem informovat,

e) ukonEeni fikonu dozoru: ke dni ukonéenl’ realizace opravy skokanské véie vE. demontéie
sta'vajl'ciho v9tahu a oprava v7tahové §achty v bazénové hale MPSL.
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V. Misto plnéni

Mistem pFedénI' dila je sidlo Objednatele.

Mistem Wkonu dozoru je hala MPSL na ul. Sportovnl' 486/2, 602 00 Brno.

VI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje Fédné, véas, na svfij néklad a nebezpeé'l' realizovat pro Objednatele dl'lo a
vykonévat dozor dle této smlouvy.

P‘r’i realizaci dI'Ia a vy'lkonu dozoru se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatné a s odbornou
péEI' tak, aby byl zcela a as naplnén fléel této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje umoinit Objednateli na jeho iédost provedeni' kontroly postupu realizace
dila, a to formou porad (Wrobm’ch vy'lborfi), ze kterf/ch Zhotovitel vyhotovi zépis. Zhotovitel je
povinen prfibéiné informovat Objednatele o v§ech zésadni'ch l'Jkonech, které uskuteém’ za
Objednatele pFi zaFizovénI' za’leiitosti dle této smlouvy.

PFi realizaci dI’Ia je Objednatel opra’vnén uplatnit poiadavky a pFipomI'nky a dét Zhotoviteli
pokyny, o ktery'lch bude vyhotoven pl’semny’I zéznam. Za uplatnénl' poiadavkfi a p‘r'ipoml'nek, jakoi
i za pokyny Objednatele jsou povaiova’ny poiadavky, p‘r’ipomi'nky a pokyny osoby povéFené
Objednatelem. Zhotovitel tyto p‘r’ipoml'nky a poiadavky Objednatele ve svém dal§im postupu
zapracuje a pokyny Objednatele se pFi plnéni’ svfmh povinnosti Fidi'. Zhotovitel je povinen
upozornit Objednatele bez zbyteEného odkladu na nevhodnou povahu véci' pFevzatf/ch
0d Objednatele nebo poiadavkfi, pFipomI'nek a pokynfi danflch mu Objednatelem pFi plnénl'
pFedmétu smlouvy, jestliie Zhotovitel mohl a mél tuto nevhodnost zjistit pFi vynaloieni odborné
péEe. Obdobné se postupuje v pFI'padé vy'lkonu dozoru.

VII. Préva a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje Fa'dné dokonEené dl'lo 0d Zhotovitele pFevzit a zaplatit cenu ve W§i a za
podml'nek sjednanf/ch touto smlouvou. Da'le se Objednatel zavazuje za sjednany'lch podml’nek
Zhotoviteli zaplatit sjednanou cenu 2a Wkon dozoru.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli souéinnost nezbytnou k Fédnému provedenl' dI’la i
k Wkonu dozoru.

Objednatel se bude L'Iéastnit jednéni’ a porad organizovany’lch a sjedna’vany’lch po vzéjemné
dohodé se Zhotovitelem. Objednatel je oprévnén svolat jedném’ Ei porady (vy'lrobnl' v9bory)
za L’JEelem kontroly Fa'dné realizace dila i Wkonu dozoru.

VIII. Licenéni ujednéni

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprévném’ uil'vat dl'lo ke splnénu’ L'Jéelu
a pFedmétu této smlouvy ve v9§e uvedené formé a zérovefi vixsledky tvfirél' Einnosti upravovat,
doplfiovat a vystavovat (déle jen ,,l.icencé‘) za podmfnek sjednanf/ch v této smlouvé. Pra'vem
Objednatele uil'vat dl'lo se ve smyslu této smlouvy rozuml' neru§ené vyuil'vénl' dI'Ia v§emi zna’mf/mi
zpfisoby, zejména jeho da|§i zpracovéni, flpravy a rozmnoiovéni' Objednatelem 6i tFetI' osobou.
Objednatel Licenci udélenou na za’kladé této smlouvy pFijI’mé pi‘evzetl'm dila.

Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako vy'lhradnl', Eimi se rozuml’, 2e Zhotovitel nesml’
poskytnout Licenci obsahem Ei rozsahem zahrnujI'CI’ pra'va poskytnuta' Objednateli dle této
smlouvy tFetI' osobé a je povinen se zdriet Wkonu préva uil'vat dI’lo zpfisobem, ke kterému
poskytl Licenci Objednateli.



3. Licence dle této smIouvy se poskytuje Objednateli celosvétové na celou dobu trva'nl' majetkovy'rch
prav k dilu, vEetné hmotného zachycenl' vy'lsledkfi Einnosti Zhotovitele ke splnéni p‘r‘edmétu této
smIouvy ve v9§e uvedené formé.

4. Objednatel je opra'vnén prava tvoFI'ci souéést Licence dle této smIouvy poskytnout tFetI' osobé, a
to ve stejném Ei men§im rozsahu, v jakém je Objednatel 0pra’vnén uir’vat prév z Licence.

5. Préva z Licence poskytnuté touto smIouvou, p‘r’echa’zeji pFi zaniku Objednatele na jeho prévni'ho
na'stupce.

6. Zhotovitel podpisem smIouvy vy'lslovné proh|a§uje, 2e odména za Licenci dle tohoto Elanku
smIouvy je jii zahrnuta v cené za dl'lo dle této smIouvy.

Ix. Poji§téni
1. Zhotovitel se zavazuje mI’t sjednano pojiéténl' rizik a odpovédnosti za §kody zpfisobené p‘r’i v9konu

Einnosti dle této smIouvy s jednorazov9m pojistnfm plnénim minimélné ve v9§i 1 000 000,-
KE. Poji§téni bude sjednéno po celou dobu platnosti této smIouvy, jakoi i po celou dobu trvanl'
zavazkfi z této smIouvy vyply'IvajI'cich.

2. Néklady na pojiétém' nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednanf/ch cenéch a uplatéch dle této
smIouvy.

3. Original nebo ovéi‘enou kopii dokladu o uzavFenI' pojistné smIouvy se shora uvedeny'lmi parametry
pFedloiI' Zhotovitel Objednateli nejpozdéji do 10 pracovnich dnfi ode dne uéinnosti této smIouvy. V
pFI’padé zmény poji§téni pfedloil' Zhotovitel bezodkladné Objednateli novf/ doklad prokazuji'ci
uzavFenI' pFI'sluéné pojistné smIouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veékeré pojistné udélosti souvisejl'ci s poskytovanim plnéni dle této
smIouvy u poji§t’ovny bez zbyteéného odkladu, EI’mi nenl' dotEena odpovédnost Zhotovitele uhradit
Objednateli §kodu Ei uspokojit jiné néroky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné
smIouvy.

X. Splnéni zévazkfi Zhotovitele

1. Zavazek Zhotovitele provést dl'lo je splnén Fédny’tm dokonéenl'm dI'la a jeho pFedénI'm Objednateli.
Dilo se povaiuje za ‘r’édné dokonéené, nevykazuje-li vady a nedodélky. Zhotovitel pFedé
Objednateli di'lo v listinné podobé ve 2 vyhotovenl'ch a v elektronické podobé v 1 vyhotoveni na
flash discu; Wkresova Ea'st bude zpracovéna ve formétu *.dwg pro AutoCAD a ve forma'tu *.pdf,
textové Eésti budou zpracovény ve formatu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a souéasné ve
formatu*.pdf a propoéet bude zpracovan ve formétu *.xls pro MS Excel a souéasné *.pdf a v MS
Project, vizualizace ve formétu *pdf .

2. Objednatel se zavazuje, 2e nejpozdéji do 5 pracovni'ch dnfi od pFedéni dila Zhotovitelem, se
5 obsahem dila seznémi, a shledé—Ii, fie tyto odpovr’daji v§em jeho poiadavkfim, dilo pFevezme,
coi stvrdi podpisem protokolu, kterf/ zpracoval Zhotovitel.

3. Zavazek Zhotovitele provést Wkon dozoru je splnén ke dni dokonEenI' opravy skokanské véie vE.
demontaie stévajiciho vy'ltahu a opravy Wtahové §achty v hale v hale MPSL.

4. Obsahem protokolu je:

a) prohlaéenl' Zhotovitele o dokonEenI' a pFedém’ dila / o dokonc‘feni v9konu dozoru;

b) popis dila co do obsahu a rozsahu / struEny’I popis zjiéténi v prfibéhu Wkonu dozoru;

c) datum pFeda'ni dila Zhotovitelem Objednateli / datum ukonéeni vilkonu dozoru;

d) prohlaéeni Objednatele o pFevzeti dila jako bezvadného, pFipadné o odmitnuti pFevzeti dila a
uvedeni dfivodu tohoto odml'tnuti a datum odstranéni vad dila, Eimi v§ak nenI' dotEena



povinnost Zhotovitele dokonc‘iit a pFedat dl'lo Objednateli ve Ihfité dle El. IV této smlouvy /
datum ukonEenI' Wkonu dozoru;

e) datum pFevzetI' dl'la Objednatelem, pFI’padné datum odml'tnutl' pFevzetI' dI'la / datum ukonEenI'
Wkonu dozoru;

f) podpisy opra’vnénfrch za’stupcfi smluvm’ch stran.

XI. Odpovédnost za vady, zéruka za jakost a odpovédnost za §kodu

Zhotovitel se zavazuje, 2e dl’lo realizuje bez vad a zpfisobilé k uiitl' k L'Jéelu sjednanému touto
smlouvou. DI’lo mé vady, jestliie jeho zpracovénl' neodpovfdé smlouvé, poiadavkfim,
pFipomi’nkém nebo pokynfim uplatnénym Objednatelem v prfibéhu realizace dl’la Zhotovitelem.
Za vadu dl'la je povaiovéno i (nikoliv v§ak Wluéné) opomenutl' takového technického i‘eéem’, které
je vzhledem k objektivnl'm skuteénostem, tedy zejména technickf/m a ekonomickf/m poznatkfim
v oblasti opravy skokanské véie vé. demonta'ie stévajl'ciho VVtahu a opravy vfrtahové §achty v
hale nezbytné k Fédnému provedenl' a jehoi 0pomenutl' bude mI't za nésledek dodateéné zmény
rozsahu provedem’ opravy skokanské véie vE. demonta’ie sta’vajl'ciho virtahu a opravy v9tahové
§achty v hale MPSL proti stavu pFedpoklédanému v di'le.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zéruku za dI’lo po dobu 2 let ode dne pFevzetI' dl'la Objednatelem.
V\,'I|uka ze zéruky se vztahuje pouze na nedostatky dI’la vzniklé v dfisledku zmény technicky'lch
norem Ei obecné zévazny’lch prévnl'ch pFedpisfi (napF. pi‘i'snéjél' parametry) a rozpory se skuteEnf/m
stavem pozemkfi iii budov, ktery'l se zménil po pFedénI’ a pFevzetI' dila.

Zjisti—Ii Objednatel, ie Zhotovitel pFi vy'Ikonu Einnosti’ dle této smlouvy postupuje v rozporu se
si povinnostmi, je oprévnén poiadovat, aby Zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnf/m poskytova'm’m plnénl’ dle této smlouvy aaby p‘r'ivy'lkonu Einnostl' dle této smlouvy
postupoval Fédné a v souladu s touto smlouvou. Neuéini—li tak Zhotovitel ani v pFiméFené lhfité
poskytnuté mu Objednatelem, je moiné tento stav povaiovat za podstatné poruéem' smlouvy ze
strany Zhotovitele.

Vady zjiéténé po pi‘edéni’ a pFevzetI' dl'la, nejpozdéji v§ak do uplynutl' za’ruénl’ doby, je Objednatel
opra’vnén uplatnit u Zhotovitele pl'semné, bez zbyteéného odkladu poté, co vady zjistl'.
V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, pop‘r’l’padé uvést, jak se projevujl’.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné Objednatelem v prfibéhu zéruénl' doby odstranit do 15 dnfi
ode dne doruEeni oznémeni o vadéch, nebude—Ii sjedna’na Ihfita odliéné.

O odstranéni' reklamované vady sepi§e Objednatel protokol, ve kterém potvrdl' odstranénl'
reklamované vady, nebo sdéll' dfivody odml’tnutl’ reklamované vady.

Neodstrani—li Zhotovitel reklamované vady ve Ihfité 15 dnl’ ode dne doruc‘EenI' ozna’meni' o vada'ch
Ei vjiné, smluvnl'mi stranami dohodnuté, Ihfité, je Objednatel oprévnén pové‘r‘it odstranénl'm
reklamované vady jinou odborné zpfisobilou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady uhradl'
Zhotovitel do 14 dnfi ode dne, kdy obdriel pl'semnou vy'Izvu Objednatele kuhrazenl' téchto
nékladfi. Uhrazeni'm nékladfi na odstranénl’ vad jinou odborné zpflsobilou osobou podle tohoto
odstavce nenl' dotEeno prévo Objednatele poiadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvnl' pokuty dle
odst. 5.

Zhotovitel se zavazuje, 2e uhradl' Objednateli v plné vy'Iéi ékody, které tomuto vzniknou v p‘r'I'Einné
souvislosti s vadami di'la.

Zhotovitel neodpovn’da’ za vady, pokud byly zpfisobeny pouiitl'm nevhodny’rch podkladfi
poskytnutych mu Objednatelem kv9konu (":innostl’ dle této smlouvy (uvedené se nevztahuje na
podklady zpracované na zékladé této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v pFI’padé, 2e
Zhotovitel ani p‘r’i vynaloienl' odborné péée nemohl nevhodnost téchto podkladfi zjistit, nebo na
jejich nevhodnost Objednatele pl'semné upozornil a Objednatel pFesto na jejich pouiitl' trval. Da’le
Zhotovitel neodpovu’dé za vady zpfisobené dodrienl'm nevhodnf/ch pokynfi, poiadavkfi
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a p‘r’ipoml'nek danf/ch mu Objednatelem k plnéni této smlouvy v pFi'padé, 2e Zhotovitel ani p‘r’i
vynaloieni odborné péEe nemohl nevhodnost téchto pokynfi, poiadavkfi a pi‘ipominek zjistit,
nebo na jejich nevhodnost Objednatele pl'semné upozornil a Objednatel pFesto na jejich pouiiti’
trval.

XII. Sankéni ujednéni

Pokud bude Objednatel v prodlenl’ s L'ihradou sjednané ceny, je povinen zaplatit Zhotoviteli L’irok z
prodlenl' ve vy'léi 0,03 % z dluiné Eéstky za kaidf/ i zapoéatf/ den prodlenl'.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vfléi 0,03 % z ceny za dilo (bez
DPH) za kaidy’r i zapoéaty'l den prodlenl’ s pFeda'nI'm dila bez vad.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve v9§i 0,03 % z ceny ceny za Wkon
dozoru (bez DPH) za kaidy'l i zapoéaty'l den prodleni s Fédnf/m Wkonem dozoru.

V pFI’padé, ie za'vazek Zhotovitele provést dl'lo zanikne p‘r’ed Fédnf/m ukonéeni’m dila, nezaniké
na'rok na smluvnl' pokutu, pokud vznikl dFivéj§im poru§enim povinnosti Zhotovitele. Zénik za’vazku
pozdnl'm splném’m neznamené zénik na'roku na smluvni pokutu za prodlenl' s plnéni’m.

V pFI'padé, 2e zévazek Zhotovitele vykonat dozor zanikne pFed ukonEem' rekonstrukce vy'wménikové
stanice, nezaniké na'rok na smluvnl' pokutu, pokud vznikl dFi’véjéi’m poru§enim povinnosti
Zhotovitele. Zénik zévazku pozdm’m splnénl'm neznamena' zénik néroku na smluvni pokutu za
prodlem’ s plném’m.

Sjednané smluvni’ pokuty zaplati povinné strana neza’visle na zavinéni a na tom, zda a v jaké v9§i
vznikne druhé strané ékoda.

Smluvnl' pokuty budou hrazeny na zékladé vystaveny'Ich faktur se lhfitou splatnosti
14 kalendéFnI'ch dnfi ode dne jejich doruéeni’.

Smluvnl' pokuty se nezapoéita'vajl' na néhradu pFI’padné vzniklé §kody. Néhradu §kody lze vyméhat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné v9§i.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

Smluvnl' strany mohou smlouvu ukonEit dohodou nebo odstoupem’m.

Dohoda o ukoné'eni smluvniho vztahu musi' by'It pl'semné, jinak je neplatné.

Odstoupeni musi mit pl'semnou formu s tim, ie je fiéinné 0d jeho doruEeni' druhé smluvnl' strané.

Objednatel nebo Zhotovitel majl' prévo od smlouvy odstoupit v pFI'padé podstatného poru§eni
smluvni povinnosti druhou smluvni stranou, a to ohledné nesplnéného zbytku plnénl'.

Za podstatné poru§eni smlouvy poklédaji smluvnl' strany tato poru§eni smluvnl'ch za’vazkfi:

a) plnéni v rozporu s touto smlouvou

b) prodlenl' Zhotovitele s pFeda’nim Fédné dokonéeného dI’Ia nei 1‘ mésic.

Objednatel je déle Opra'vnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto pFI’padech:

a) bylo-li pFisluéni/m soudem rozhodnuto 0 tom, ie Zhotovitel je v Lipadku ve smyslu za'kona
E. 182/2006 8b., 0 L'ipadku a zpfisobech jeho Fe§eni (insolvenéni zékon), ve znéni’
pozdéjéich p‘r’edpisfi (a to bez ohledu na prévni moc tohoto rozhodnuti);

b) bylo-Ii zahéjeno insolvenEnI’ Fizeni' na zékladé dluinického névrhu Zhotovitele.

Odstoupenl'm 0d smlouvy nenl' dotEeno pra’vo opra'vnéné smluvni strany na zaplacenl' smluvni'
pokuty ani na néhradu §kody vzniklé poru§enim smlouvy.

Smluvnl' strana, které sv9m jednénim, zdrienl'm nebo opomenutl'm zavdala pFI’Einu pro odstoupeni
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druhé smluvnl' strany od této smlouvy je povinna uhradit této druhé smluvnl' strané ve§keré
néklady vzniklé z dfivodfi odstoupenl' od smlouvy, U§W zisk. TI'm nenl' doté'eno prévo odstupujl’cf
smluvnl' strany na zaplacenl' p‘r’l'padné smluvnl' pokuty, kterou je sankcionovéno poru§eni
povinnosti, které je dfivodem pro odstoupenl'. Uvedené néklady a uély'l zisk jsou splatné
bezhotovostné na dEet opra’vnéné smluvm’ strany do tFI' dnfi ode dne, kdy je tato smluvnl' strana
povinné strané vyéi'sli', nejpozdéji v§ak do 30 dnfl ode dne, kdy dojde k pFevzetI' do té doby
zhotovené Eésti dl'la, nebo kdy Objednatel odmI'tne zahéjit p‘r'ejl'maci Fl'zenl' k pFevzetI' do té doby
zhotovené Ea'sti dI'Ia z dfivodu nedostateénosti zéruky Zhotovitele.

Ustanovenl' v odst. 7. a 8. zavazuje smluvnl' strany i po odstoupenl' od smlouvy.

XIV. Ostatni ujednéni

Zévazky stanovené k ochrané informacn’ Objednatele, které jsou pFedmétem obchodni'ho tajemstvi
Ei dfivérn9mi informacemi Objednatele, platl' i po za'niku zévazkfl z této smlouvy.

Zhotovitel nenl' oprévnén bez souhlasu Objednatele postoupit za'vazky plynouci z této smlouvy
t‘r’etl' osobé.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvnl' strany pouze formou pisemm'lch dodatkfi, které
budou vzestupné (":I'slovény, vyslovné prohla’éeny za dodatek této smlouvy a podepsény
opra'vnény'lmi zéstupci smluvnl'ch stran.

Smlouva nabude platnosti a l'JEinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvni'mi stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origina’lu podepsanf/ch oprévnénfrmi
zéstupci smluvnl’ch stran, pFiéemi obé smluvnl' strany obdril' po jednom vyhotovenl'.

Zhotovitel nemfiie bez souhlasu Objednatele postoupit své pra'va a povinnosti plynouci
ze smlouvy tFetI' osobé.

Zhotovitel bere na védoml', 2e Objednateli mfiie podle obecné zévazny'lch p‘r'edpisfi (zejména
podle za'kona E. 340/2015 5b., 0 registru smluv) vzniknout povinnost tuto smlouvu zve'r’ejnit
a souhlasi s jejl'm zveFejnénI'm za podml'nek dle pFI'sluény'Ich prévnl'ch pFedpisfi.

Smluvni strany shodné prohla§uji, fie si smlouvu pFed jejl'm podpisem pFeEetly a dohodly se
ocelém jejim obsahu, coi stvrzujl' svf/mi podpisy. Smluvnl' strany svy'lmi podpisy souEasné
potvrzujl', 2e smlouvu uzavi‘ely po vza’jemném projednénl’ podle jejich svobodné a pravé vfile
projevené urEité a srozumitelné a rovnéi potvrzujl', 2e pFi jejim uzavFenI' nebylo zneuiito tI'sné,
nezkuéenosti, rozumové slabosti, rozru§eni nebo lehkomyslnosti iédné ze smluvnl'ch stran, a 2e
vza'jemné protiplnénl’, k nimi se strany touto smlouvou zava’zaly, nejsou v hrubém nepoméru.

V Brné dne 31. 7. 2013)

z/Objednatele z Zhotovitele

generélm’ ‘r’editel pFedseda pFedstavenstva

STAREZ - SPORT, a.s. INTAR a.s.
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