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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

Evidenční číslo Objednatele: ……………….. 

Tato smlouva je uzavřena mezi následujícími smluvními stranami:  

 

Český Aeroholding, a. s., IČ:24821993, se sídlem Praha 6, K Letišti 1040/10, PSČ 160 08, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 17005, DIČ: CZ24821993,  

jednající: Mgr. Petrem Vlasákem, 1. místopředsedou představenstva a Martou Guthovou, MBA členem,  

představenstva, na straně jedné (dále jen  Objednatel”) 

a 

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., IČ: 11386096, se sídlem Kolová 2, 362 14  Kolová, zapsaný v registru 

Živnostenského úřadu u Magistrátu města Karlovy Vary, DIČ: 5809181037  

Ing. Vladimírem Křivkou, IČ: 12844039, se sídlem Doudlevecká 495/22, 301 00 Plzeň, zapsaný v registru 

Živnostenského úřadu u Magistrátu města Plzeň, DIČ: CZ5603232558  

 Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář, IČ: 11393807,  se sídlem Kolová 

149, 362 14 Kolová, zapsaný v registru Živnostenského úřadu  u Magistrátu města Karlovy Vary, DIČ: 

CZ500304061, na straně druhé (dále jen “Zhotovitel”) 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako 

“Strana”) 

 

PREAMBULE 

Strany uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. a § 566 a násl. Obchodního 

zákoníku a v návaznosti na výběr Zhotovitele ve výběrovém řízení Objednatele tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“) s tím, že plnění předmětu této Smlouvy je nadlimitní veřejnou zakázkou sjednanou v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1.1. Předmětem plnění dle této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele, 

resp. poskytnout Objednateli řádně a včas dokumentaci pro stavbu nové retenční 

nádrže o objemu 9000 m3 a s tím souvisejících objektů (zejména rozdělovací a 

nátokový objekt, usazovací nádrže, nádrž na ropné látky) včetně dovybavení a úprav 

stávajících objektů a technologií  ČOV + ČKV Sever (dále jen „Nová retenční nádrž 

na ČOV + ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně “) v následujícím rozsahu : 

a) Dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen „EIA“) dle zákona        

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů  

b) Projektovou dokumentaci pro územní řízení (dále také jako „DUR“) 

c) Zabezpečení veškeré průzkumné, geologické a geodetické činnosti potřebné pro 

vypracování projektové dokumentace a zhotovení stavby 

d) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby  (dále také jako „DSP“) 

e) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

f) Inženýrskou činnost včetně zajištění všech dokumentů nezbytných k podání žádosti o 

povolení stavby, dle platné legislativy a to včetně uhrazení všech správních poplatků, 

zejména dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění 
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pozdějších předpisů, (vodní zákon) a zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, , v následujícím rozsahu.: 

i. Inženýrskou činnost pro získání Územního rozhodnutí a všech souvisejících 

povolení, rozhodnutí atd. (dále také jako „UR“) 

ii. Inženýrskou činnost  pro získání Stavebních povolení a všech souvisejících 

povolení, rozhodnutí atd. (dále také „SP“) 

g) Výkon Autorského dozoru (dále také jako „AD“) v předpokládaném rozsahu do 200 

hodin.                      

1.1.2. Počet listinných a elektronických vyhotovení každé části  dokumentace specifikované 

v bodu 1.1.1. tohoto článku je: 

Dokumentace k připomínkám Objednatele  v listinné podobě bude předána Objednateli 

v 1 vyhotovení.  V elektronické podobě bude předána 1x digitální needitovatelná forma 

ve formátu *.pdf a 1x editovatelná forma ve formátu dwg a .doc. 

Dokumentace v čistopise bude předána Objednateli takto: 

pro bod 1.1.1. a) EIA     - 15 x listinné vyhotovení a 3 x elektronické vyhotovení  

pro bod 1.1.1.b) DUR       - 5 x listinné vyhotovení a 1 x elektronické vyhotovení 

pro bod 1.1.1. d) DSP        - 8 x listinné vyhotovení a 1 x elektronické vyhotovení 

pro bod 1.1.1. e) DPS     - 8 x listinné vyhotovení a 1 x elektronické vyhotovení 

1.1.3. Projektová dokumentace ve stupni Dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude 

obsahovat specifikace a položkový výkaz výměr. Do položkového výkazu výměr budou 

rovněž zahrnuty položky  které Objednatel požaduje zařadit do výkazu výměr na základě 

předloženého „Požadavku Objednatele na položky, které je nutné zahrnout do výkazu 

výměr Projektové dokumentace“, který tvoří Přílohu č. 8 této Smlouvy. Paré č. 1 DPS 

bude obsahovat  výkaz výměr oceněný aktuálně platnými cenami. DPS bude dále 

obsahovat výkresy výztuže. vypracované na základě statického výpočtu dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a její  Přílohy č.1 čl. 1, odst. 1.2.2. písm d).. 

1.1.4. Dokumentace bude zpracována na základě „Studie proveditelnosti retenční nádrže na 

ČOV a ČKV sever, letiště Praha Ruzyně“ od Ing. J. Šintáka, společnosti AQUA-

CONTACT Praha v.o.s.  a Ing. V. Křivky ze září 2009 – varianta l (dále také jako „Studie 

proveditelnosti“) v příloze č.2 Smlouvy a dalších podkladů, které předal Objednatel 

Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy (viz čl. 3.6. Smlouvy). Zhotovitel je rovněž 

povinen vypracovat Projektovou dokumentaci v souladu s dodatečnou změnou vzniklou 

oproti Studii proveditelnosti, týkající se jiného umístění obratiště pro kalové hospodářství 

a hygienizaci kalu, o níž ho Objednatel písemně informoval před podpisem této Smlouvy 

(Příloha č.9 Smlouvy).  

1.1.5. EIA bude  předložena ve formě oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c) a e) 

zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v rozsahu stanoveném  v Příloze č. 3 k tomuto zákonu. 

 

1.1.6. Projektová dokumentace  bude řešit tyto dílčí celky:  

a) příprava území 

b) rozdělovací objekt 

c) nátokový objekt včetně technologie (lapák štěrku, stavidla, strojní česle, uzávěry, 

bezpečnostní přepad)  
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d) usazovací nádrže včetně technologie, čerpací stanice a nádrž ropných látek vč. 

technologie, propojení usaz. nádrž – retenční nádrž a usaz. nádrž – čerpací stanice 

e) retenční nádrž s využitelným objemem 9000 m3 kontaminované vody, s vystrojením, 

čerpací stanice, sorbční filtr vč. technologie, výtlačné potrubí do biologické části ČKV , 

do biologické části ČOV a výtlačné potrubí primárního kalu 

f) propojovací potrubí a koryta 

g) biologická část včetně dvou dosazovacích nádrží s rozděl. objektem, čerpací stanice, 

ponorná míchadla, dmychárna, sklad chemikálií, dávkování chemikálií, technika 

prostředí staveb. Nově navržené a upravené stávající aktivační linky č. 2 a 3 vybavit 

ponornými míchadly a vyjímatelnými aeračními elementy 

h) mikrosítový filtr vč. technologie 

i) celková koncepce kalového hospodářství  

j) analyzátorovna 

k) výměna stávajícího aeračního systému stávajících aktivačních nádrží 

l) nádrž koncentrátů 

m) zrušení stávajících dosazovacích nádrží s odstraněním technologie 

n) výpočty technologie 

o) hydrotechnické výpočty 

p) odborný posudek o ochraně ovzduší 

q) zpráva o geologickém průzkumu 

r) elektroinstalace (zejména rozvodna, venkovní rozvody, venkovní osvětlení včetně 

rekonstrukce stávajícího, motorové rozvody)  

s) slaboproud (zejména měření a regulace (SŘTP), uživatelské programové vybavení, 

vizualizace softwaru, elektronický zabezpečovací systém objektů) 

t) přeložky inženýrských sítí 

u) komunikace, včetně rozšíření stávajících 

v) oplocení, zámkový systém dveří a bran oplocení, včetně dálkového ovládání 

w) požárně bezpečnostní řešení 

x) povodňový a havarijní plán 

y) zásady organizace výstavby včetně časového harmonogramu realizace stavby  

1.1.7. Při zpracovávání Projektu stavby bude Zhotovitel Projektovou dokumentaci koordinovat  

se současně probíhajícím projektováním stavby  „Intenzifikace kalového hospodářství na 

ČKV + ČOV sever, letiště Praha“, případně dalších Projektových dokumentací, které 

budou zahájeny v průběhu plnění této Smlouvy. 

1.1.8. Projektová dokumentace bude zpracována takovým způsobem, aby bylo případně možné 

vyjmout z ní některé ucelené objekty či části a realizovat je samostatně v předstihu. 

1.1.9. Součástí projektu bude i podrobná výrobně dílenská dokumentace, vypracování 

technologických postupů, zkušebního provozu, komplexní technologické schéma včetně 

stávajících technologií, atd. 

1.1.10. Digitální forma dokumentace musí být zpracována v souladu s požadavky Objednatele na 

digitální formu dokumentace uvedenými v Příloze č.5 této Smlouvy „Metodickém pokynu 

na zpracování technické dokumentace objektů na LKPR“, v Příloze č.6 této 
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Smlouvy„Vedení základní mapy letiště Praha Ruzyně a technické dokumentace objektů“ a 

v Příloze č.7 Smlouvy „Zásadách a pravidlech pro číslování objektů na letišti Praha “. 

1.1.11. Při vlastním zpracování Projektové dokumentace budou pravidelně probíhat  technické 

rady (dále jen „TER“) v místě Objednatele, které budou sloužit k projednávání, 

konzultacím a dotazům a to v četnosti specifikované na první technické radě (min. 1x před 

odevzdáním každého stupně Projektové dokumentace k připomínkám Objednateli). 

Všechny připomínky budou projednány a zapracovány do Projektové dokumentace. 

1.1.12. Zhotovitel Projektové dokumentace je povinen po celou dobu zpracovávání Projektové 

dokumentace spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným Objednatelem, a 

to dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

1.1.13. Projektová dokumentace musí být vytvořena v souladu  s vyhláškou č. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb (členění dle Přílohy č. 1 a č. 2) a dále musí vyhovovat zákonu           

č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.1.14. Zhotovitel se zavazuje, že Projektovou dokumentaci budou zpracovávat osoby 

autorizované 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. 

1.1.15. Místem dodání každé součásti  Projektové dokumentace je sídlo Objednatele. 

1.1.16. Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli Cenu, to vše za 

podmínek uvedených v této Smlouvě a Obchodních podmínkách, jež tvoří Přílohu č. 1 

této Smlouvy a které jsou nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen „Obchodní 

podmínky“). 

 

1.2. POJMY A DEFINICE 

Pojmy s velkými písmeny, jež nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený 

v Obchodních podmínkách.  

1.3. OMEZENÁ APLIKACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

V případě, že předmětem Smlouvy nejsou všechny činnosti  upravené v Obchodních 

podmínkách, ustanovení Obchodních podmínek upravující činnost, která není předmětem 

Smlouvy, se nepoužijí. Ta ustanovení Obchodních podmínek, jež jsou časově či jinak provázána 

s těmi ustanoveními Obchodních podmínek, jež se nepoužijí, se použijí přiměřeně.  

2. ZÁSTUPCI STRAN, BANKOVNÍ SPOJENÍ 

2.1. ZÁSTUPCI STRAN 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele:  

Jméno: 

Adresa pro doručování: 

Český Aeroholding, a.s. 

Praha 6, K Letišti 1040/10. PSČ 160 08 

Telefon: 
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Fax: …………………… 

E-mail: 

 (dále jen „Zástupce objednatele“) 

 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

Jméno:  

Adresa pro doručování: 

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. 

P.O.BOX 179 

360 01 Karlovy Vary 

Telefon: 353 433 840 

 

 (dále jen „Zástupce zhotovitele“) 

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovené v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro Strany, 

s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání Zástupce objednatele a 

Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit Zástupce objednatele a za Zhotovitele 

Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu 

těchto činností písemně zmocnit jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně 

oznámeno alespoň tři (3) dny předem. 

2.2. BANKOVNÍ SPOJENÍ 

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, veškerá peněžitá plnění budou poukazována na níže 

uvedené bankovní účty Stran:  

(a)  bankovní účet Objednatele: 

 Název banky: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 

 Číslo účtu: 2106286528/2700 

(b)  bankovní účet Zhotovitele: 

 Název banky: Komerční banka Karlovy Vary  

 Číslo účtu: 44747341/0100 

3. PODMÍNKY SMLOUVY 

3.1. LHŮTY PRO PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY ZHOTOVITELEM 

Zhotovitel předá požadovanou dokumentaci Objednateli v sídle Objednatele v patřičném počtu 

vyhotovení a formě, včetně všech zapracovaných připomínek Objednatele v níže uvedených 

termínech. 

3.1.1. Lhůta pro dodání  EIA  – do 27.9.2012 

3.1.2. Lhůta pro dodání DUR a dodání dokumentů pro podání žádosti o územní rozhodnutí – do 

29.12.2012 

3.1.3. Zabezpečení veškeré průzkumné a geodetické činnosti potřebné pro vypracování 

projektové dokumentace a zhotovení stavby 31.8.2012 

3.1.4. Lhůta pro dodání  DSP  – do 29.3.2013 

3.1.5. Lhůta pro dodání  DPS včetně výkazu výměr - do 31.10.2013 
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3.1.6. Lhůta pro dodání dokumentů pro podání žádosti o stavební povolení – do 30.8.2013 

3.1.7. Výkon AD bude zajištěn po celou dobu realizace stavební zakázky a následně po dobu 

provádění zkušebního provozu až do nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 

3.1.8. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat některé části dokumentace.  

3.1.9. Objednatel si vyhrazuje právo odložit realizaci jednotlivých částí díla podle operativní 

potřeby ve vazbě na průběh veřejnoprávního projednání. 

 

3.2. CENA 

Cena se skládá z následujících Cen dílčích plnění za jednotlivé položky předmětu této Smlouvy:  

 

za 1.1.1. a) EIA      ,- Kč 

za 1.1.1. b) DUR      ,- Kč 

za 1.1.1. c)      ,- Kč 

Za 1.1.1 d) DSP      ,- Kč 

Za 1.1.1 e) DPS     ,- Kč 

Za 1.1.1. f) i.inženýrská činnost pro získání UR     ,- Kč 

Za 1.1.1.f)ii.  Inženýrská činnost pro získání SP                         ,- Kč 

Za 1.1.1.g) Autorský dozor za cenu  Kč/hod bez DPH 

  v rozsahu do 200 hodin,        

tj. maximálně celkem za Autorský dozor      ,- Kč 
 

Celková cena celkem    3.890.000,- Kč 

(dále jen souhrnně „Cena“) 

 

K Ceně bude vždy připočítána DPH v souladu s platnými právními předpisy. 

V případě, že nebudou Zhotovitelem provedeny či vykonány některé výše uvedené činnosti, 

bude hrazena cena pouze za skutečně poskytnuté činnosti. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v požadovaném rozsahu. 

3.3. PLATEBNÍ PODMÍKY 

3.4.1  Projektová dokumentace   

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu za dodání kompletní Projektové dokumentace daného 

dílčího stupně jednou souhrnnou fakturou pro každý stupeň Projektové dokumentace a povolení 

dle čl. 1. odst. 1.1.1. písm. a) až f) Smlouvy zvlášť, na základě dílčího protokolu o předání a 

převzetí finální verze čistopisu dílčího stupně Projektové dokumentace Objednateli.    

3.4.2 Autorský dozor  

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě 

skutečného počtu hodin strávených výkonem Autorského dozoru až do maximální celkové Ceny 

dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru na základě faktury vystavené Zhotovitelem po 

řádném dokončení provádění Autorského dozoru. Rozpis skutečného počtu hodin strávených 

výkonem Autorského dozoru přiloží Zhotovitel k faktuře. 

Zhotovitel projektové dokumentace je povinen po celou dobu realizace stavby spolupracovat se 

zhotovitelem stavby.  Cílem spolupráce musí být zhotovení funkční, kvalitní a spolehlivé 

stavby, se všemi předepsanými parametry. 

3.4. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Splatnost faktury (faktur) vystavených Zhotovitelem bude 30 dní ode dne doručení do sídla 

Objednatele. 
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Z každé částky fakturované Zhotovitelem je Objednatel oprávněn odečíst Zádržné ve výši 10% 

fakturované částky. Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno na základě žádosti Zhotovitele takto: 

a) Zádržné za projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí po nabytí právní moci 

územního rozhodnutí, 

b) Zádržné za projektovou dokumentaci pro stavební povolení po nabytí právní moci 

stavebního povolení, 

c) Zádržné za dokumentaci pro provádění stavby: 

i. Zádržné ve výši 5% po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu či po uplynutí lhůty 

12 měsíců od předání čistopisu dokumentace pro provádění stavby Objednateli, pokud 

v této lhůtě nebyla zahájena realizace stavby, 

ii. Zádržné ve výši 5% po uplynutí záruk a odstranění všech záručních vad (dle čl. 3.10. 

této Smlouvy), 

d) Zádržné za autorský dozor po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu. 

Cena bude zaplacena na bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. 2. odst. 2.2 písm. b) této 

Smlouvy.  

3.5. PODKLADY OBJEDNATELE 

Objednatel je ve smyslu čl. 5.1 Obchodních podmínek povinen poskytnout Zhotoviteli tyto 

výchozí podklady: 

3.6.1 Studie proveditelnosti Retenční nádrže na ČOV a ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně“ od 

ing. J. Šintáka, společnosti AQUA-CONTACTU Praha v.o.s. a ing. V. Křivky 

z 09/2009  (Příloha č.2 Smlouvy) a Změna oproti Studii proveditelnosti (Příloha č.9 

Smlouvy), 

3.6.2 Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší ČKV+ČOV Sever letiště Praha - 

Ruzyně (Příloha č.3 Smlouvy), 

3.6.3 Aktuální situace areálu ČOV + ČKV Sever (Příloha č.4 Smlouvy), 

3.6.4 Metodický pokyn na zpracování technické dokumentace objektů  na LKPR (Příloha č.5 

Smlouvy), Vedení základní mapy letiště Praha Ruzyně a technické dokumentace objektů 

(Příloha č.6 Smlouvy), Zásady a pravidla pro číslování objektů  na letišti Praha (Příloha 

č.7 Smlouvy) (pouze u uzavřené smlouvy s vybraným uchazečem), 

3.6.5 Požadavek Objednatele na položky, které je nutné zahrnout do výkazu výměr Projektové 

dokumentace (Příloha č.8 Smlouvy). 

Veškeré ostatní podklady a průzkumy potřebné pro zpracování díla si zajistí Zhotovitel sám na 

svůj náklad. Zajištění těchto podkladů je součástí plnění předmětu této Smlouvy Zhotovitelem. 

3.6. PODZHOTOVITELÉ JMENOVANÍ OBJEDNATELEM 

Pro účely této Smlouvy se ustanovení článku 3.6. nepoužije.  

3.7. SMLUVNÍ POKUTY  

3.8.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace stavby ve lhůtách 

stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% 

z příslušné Ceny dílčího plnění v Kč bez DPH za každý den prodlení. 

3.8.2 Smluvní pokuty uvedené v odstavcích 3.8.1. až 3.8.6. Smlouvy jsou vymahatelné 

soudem. Náklady spojené s jejich vymáháním, včetně nákladů právního zastoupení nese 

Strana, která porušila smluvní povinnost. 

3.8.3 V případě, že v průběhu realizace stavby dle této Projektové dokumentace Objednatel 

zjistí vady Projektové dokumentace, vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% 

nákladů, které vznikly v důsledku této vady. 
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3.8.4 V případě prodlení s odstraněním vady Projektové dokumentace dle čl. 5.5. této 

Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 1% z příslušné ceny dílčího plnění v Kč bez DPH za každý den prodlení. 

3.8.5 V případě, že Zhotovitel při provádění Autorského dozoru poruší některou ze svých 

povinností stanovených touto Smlouvou nebo Obchodními podmínkami, zavazuje se 

Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé takové 

porušení v případě, že své pochybení neodstraní ani na výzvu Objednatele ve lhůtě v 

takové výzvě určené. V případě, že příslušné porušení sjednané povinnosti bude trvat 

déle než 15 dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu opětovně. 

3.8.6 V případě porušení povinnosti Zhotovitele chránit Důvěrné informace podle čl. 1.3 

Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 

3.8. POJIŠTĚNÍ 

Pojistná částka dle čl. 9.3 Obchodních podmínek je 10 mil.Kč. Doklad o uzavření příslušného 

pojištění předložil Zhotovitel Objednateli již před podpisem této Smlouvy v rámci. Zhotovitel se 

zavazuje toto pojištění udržovat po celou dobu platnosti této Smlouvy. 

3.9. ZÁRUKA 

Záruka na Projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 10 let od řádného dokončení stavby. 

Pokud se do skončení záruky na Projektovou dokumentaci vyskytnou prokazatelné vady 

projektové dokumentace, jejich odstranění půjde plně na vrub Zhotovitele Projektové 

dokumentace. Takovéto vady budou Zhotovitelem Projektové dokumentace odstraněny 

nejpozději do 7 dnů, případně do termínu, který bude dohodnut mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem Projektové dokumentace. 

3.10. UKONČENÍ PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

Smluvní strany se dohodly na ukončení provádění Autorského dozoru ve smyslu čl. 4.2.písm. i) 

a ii) Obchodních podmínek a to podle toho, která skutečnost nastane později. 

3.11. SPOLEČNÉ A SDÍLENÉ ZÁVAZKY 

Pro účely této Smlouvy se ustanovení článku 3. odst. 3.13. Smlouvy nepoužije.  

4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že  dokončená Projektová dokumentace dle čl. 1. Odst 1.1.1 a to 

DSP a DPS. bude podrobena u Objednatele oponentnímu řízení.   

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1.  VYHOTOVENÍ SMLOUVY 

Tato Smlouva byla uzavřena v šesti (6) vyhotoveních v českém jazyce s tím, že Zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení a  Objednatel obdrží 4 vyhotovení Smlouvy. 

5.2. ÚČINNOST 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Stranami. 

5.3. ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto Smlouvu lze doplňovat či měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Stranami. 

5.4. PŘÍLOHY 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  
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Příloha č.1 Obchodní podmínky 

Příloha č. 2:  „Studie proveditelnosti Retenční nádrže na ČOV a ČKV Sever, letiště Praha 

Ruzyně“ od Ing. J. Šintáka, společnosti AQUA-CONTACT Praha v.o.s., a Ing. 

V. Křivky z 09/2009   

Příloha č. 3:  Provozní řád středního zdroje znečišťování ovzduší ČKV+ČOV Sever letiště 

Praha - Ruzyně                                                                      

Příloha č. 4:   Aktuální situace areálu ČOV + ČKV Sever  

Příloha č. 5:  Metodický pokyn na zpracování technické dokumentace objektů na LKPR 

Příloha č. 6:  Vedení základní mapy letiště Praha Ruzyně a technické dokumentace objektů  

Příloha č. 7:  Zásady a pravidla pro číslování objektů na letišti Praha 

Příloha č. 8:  Požadavek Objednatele na položky, které je nutné zahrnout do výkazu výměr 

Projektové dokumentace 

Příloha č. 9: Změna oproti Studii proveditelnosti 

5.5. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace a proveditelnost 

stavby dle této Projektové dokumentace včetně předaných dokladů. 

Zhotovitel odpovídá za koordinaci přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací. 

V případě, že Projektová dokumentace nebude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, je 

Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli skutečně způsobenou škodu vzniklou Objednateli na 

základě takového vadného plnění. 

Pro případ vady projektu sjednávají Strany právo Objednatele požadovat a povinnost 

Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady v záruční době. 

Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace odstranit ve lhůtě 7 kalendářních 

dní po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou.  

 

SMLUVNÍ STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ 

S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY. 
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V Praze  dne  25.5.2012  

 

Objednatel 

 

 

 

______________________  

Mgr. Petr Vlasák    

1. místopředseda představenstva    

Český Aeroholding, a.s. 

 

 

 

______________________  

Marta Guthová    

Člen  představenstva    

Český Aeroholding, a.s. 

 

 

 

V Karlových  Varech  dne  16.3.2012                            V Karlových  Varech  dne  16.3.2012  

 

Zhotovitel                             Zhotovitel 

 

 

 

 

     

_____________________     ____________________ 

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.      Ing. Vladimír Křivka 

 

 

 

 

V Kolové dne  16.3.2012  

 

Zhotovitel 

 

 

 

_____________________ 

Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská kancelář 

 




