
  

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy u zhotovitele: 11-8285-0400 

číslo smlouvy u objednatele: 0564/2019/SOD/OMI 

uzavřená podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („občanský zákoník“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

O B J E D N A T E L : Město Beroun 

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, PSČ 266 01 Beroun 

I Č : 00233129 D I Č : CZ00233129 Plátce DPH: ANO 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  

číslo účtu:  7768600267/0100 

Statutární orgán:  RNDr. Soňa Chalupová, starostka 

Smluvně oprávněn jednat: Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun  

Technicky oprávněn jednat: Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic MěÚ   Beroun 

(dále i jen „objednatel“) 

Z H O T O V I T E L :  Sweco Hydroprojekt a.s. 

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

číslo účtu:  1700041/0100 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 
pověřeným členem.  

Technicky oprávněn jednat: Ing. Petr Matějček, Ing. Radek Veselý 

(dále i jen „zhotovitel“) 

 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ DÍLA 

 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele toto dílo:  

Beroun - Horní branky: 

1. Úprava zadávací dokumentace stavby (dále též „ZDS“) – úprava stávající konstrukce hrazení 

pro zvýšení spolehlivosti protipovodňové ochrany (dále též „PPO“)              

2. Dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „DSP“) – úprava stávající konstrukce 

hrazení pro zvýšení spolehlivosti PPO 

3. Projednání a podání žádosti o stavební povolení (dále též „SP“) 

Součástí není úprava Manipulační a provozní řád (dále též „MPŘ“) jezu Beroun ani dalších dokumentů 

(povodňový plán, provozní řád, PPO atd.)  
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Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost zejména při jednání se zástupci 

MÚ Beroun a třetími stranami. 

Pokud zhotovitel při zpracování díla využije patenty, průmyslové vzory nebo jakékoli jiné řešení 

chráněné jako duševní vlastnictví je povinen splnit všechny podmínky pro toto využití, objednatele na 

to upozornit a případné náklady na toto využití sdělit objedna teli.  

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a to buď formou účasti na výrobních výborech, nebo 

mimo ně po předchozím upozornění. Podrobnosti dohodnou techničtí zástupci obou smluvních stran. 

 

3. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ 

 

Zhotovitel bude předávat objednateli výsledky sjednaných prací (díla) v následujících termínech: 

1. Úprava ZDS – úprava stávající konstrukce hrazení pro zvýšení spolehlivosti PPO – do 16. 12. 
2019 

2. Dokumentace DSP – úprava stávající konstrukce hrazení pro zvýšení spolehlivosti PPO – do 16. 
12. 2019,  

3. Projednání a podání žádosti o SP – nejpozději do 31. 3. 2020.  

 

ZDS i DSP (dále společně  „dokumentace“) budou zpracovány dle současných českých technických 

a uživatelských standardů a norem, dle obecně závazných právních předpisů, této smlouvy, podkladů 

od objednatele a dle písemných pokynů a požadavků objednatele v rámci průběžných jednání při 

zpracování, v  souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími platnými právními předpisy.  

Přiměřený posun doby plnění bude uplatněn v případě, kdy objednatel nebo 3. osoba nesplní 

sjednanou součinnost. 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno bez vad, které by bránily užití díla v souladu s jeho 

určením. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedené dílo. Dílo bude předáno ve  

6 tištěných vyhotoveních a na CD ve formátu PDF.  

 

4. CENA DÍLA 

 

Cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je stanovena jako nejvýše přípustná, 

není ji možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.  

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

Cena díla se sjednává jako pevná ve výši bez DPH  ............................................. 143.000,- Kč 

K této ceně přistoupí DPH v aktuálně platné výši. Současná výše 21% DPH  ......... 30.030,- Kč 

Po připočtení DPH v současně platné výši 21% činí cena včetně DPH  ...............  173.030,- Kč. 

Z celkové ceny činí: ...................................................................................................... bez DPH 

1. plnění dle článku 2 bod 1 smlouvy ....................................................................... 35.000,- Kč 

2. plnění dle článku 2 bod 2 smlouvy ....................................................................... 45.000,- Kč 

3. plnění dle článku 2 bod 3 smlouvy ....................................................................... 63.000,- Kč 

 

Sjednanou cenou je cena bez DPH, ceny uvedené vč. DPH, byly vypočteny na základě současně 

platné sazby 21%, při fakturaci však ke sjednané ceně bez DPH přistoupí DPH ve výši  platné v den 

uskutečnění zdanitelného plnění. 
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Dohodnutá cena zahrnuje náklady zhotovitele na zhotovení díla specifikovaného v čl. 2 vč. nákladů 

na vyhotovení standardního počtu výtisků a elektronických verzí díla specifikovaných a dalších 

nákladů výslovně ve smlouvě uvedených. V ceně jsou zahrnuty poplatky za vydání SP. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený 

v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li 

zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní 

účet uvedený na faktuře. 

Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této 

smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem 

na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,  

ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, případně 

i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. 

V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zpět  

k doplnění a lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že nebude obsahovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti v takovémto 

případě počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

Bude-li objednatel v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči zhotoviteli, není 

zhotovitel povinen do zaplacení dlužné částky sjednané plnění objednateli předat. V  takovém případě 

není zhotovitel v prodlení po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úplným zaplacením. 

Pokud však zhotovitel přesto práce dokončí, je oprávněn je vyfakturovat. Práce budou uloženy u 

zhotovitele (na vyžádání bude objednateli umožněno provedení odběratelské kontroly) a předány 

budou bez zbytečného odkladu po zaplacení všech dlužných částek. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat ke dni předání jednotlivých částí díla. Dnem předání se rozumí den 

doručení zásilky objednateli formou poštovní přepravy nebo jiným veřejným dopravcem, při osobním 

předání (doručení) den převzetí pracovníkem objednatele na základě předávacího protokolu. Faktura 

za část díla dle článku 2 bod 3 smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat až  po nabytí právní moci 

SP.  

 

6. SANKCE 

 

Smluvní strany se dohodly, že: 

a) Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu: 

Za zaviněné nedodržení jednotlivého termínu dokončení a předání díla dle této smlouvy 0,05% ze 

smluvní ceny příslušné části díla za každý den prodlení. 

Za zaviněné prodlení s odstraněním vad, které brání užití díla v souladu s jeho určením, 0,05% z ceny 

vadné části díla za každý den prodlení; prodlením se rozumí doba od termínu dohodnutého pro 

odstranění vad do dne předání bezvadných prací (není-li termín pro odstranění vad dohodnut, pak 

mailto:fo2@muberoun.cz


Beroun – Horní branky 

 

platí termín 14 dnů ode dne doručení reklamace), přičemž toto ustanovení se neuplatní v případě, že 

objednatel provede odstranění vad na účet zhotovitele prostřednictvím třetí osoby.  

b) Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení: 

 Za prodlení s placením faktur ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. 

 

Celková výše smluvních pokut nepřesáhne cenu díla. Smluvní pokuty se rovněž nevztahují na 

případy, kdy prodlení nebo jiné porušení smluvních povinností bylo způsobeno jednáním druhé 

smluvní strany, zejména nedostatkem součinnosti druhé smluvní strany a na případy, kdy dojde k 

zásahu vyšší moci. 

Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její 

splatnosti. 

Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s jejich vyčíslením a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě kterého jsou uplatněny.  

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli 

či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli 

v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.  

 

7. ZÁRUKA 

 

Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dílo má vady, jestliže provedení díla 

neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje požadavky pro daný účel užití 

sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými právními předpisy a závaznými českými 

technickými normami. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v  předaných 

podkladech nebo pokynech objednatele pokud ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto 

podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele upozornil a objednatel 

na jejich použití trval. Pokud by objednatel trval na použití takových nevhodných podkladů nebo 

pokynů, které by ve svém důsledku znamenalo obecné ohrožení nebo jiné závažné porušení obecně 

platných právních předpisů, má zhotovitel právo od dotčené části díla odstoupit. Zhotovitel odpovídá 

jen za vady, jež má dílo nebo části díla v době jeho předání objednateli a dále v záruční době a 

nenese odpovědnost za skutečnosti vzniklé až po předání díla (např. změnu výchozích podmínek, 

právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků; technický pokrok; jakýkoliv zásah do díla 

neschválený nebo neautorizovaný zhotovitelem; atd.).  

Záruční doba počíná běžet předáním díla (nebo části díla) zhotovitelem objednateli a trvá po celou 
dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se 
této provedené stavby.  

Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů není dotčena.  Reklamaci vad díla uplatní 

objednatel písemně, a to bez zbytečného prodlení po zjištění vady. Reklamace musí být uplatněna 

prokazatelným způsobem, tj. zasláním poštou doporučeně na adresu sídla zhotovitele. Reklamaci je 

možné zaslat i e-mailem na adresu praha@sweco.cz. V reklamaci musí být uvedeno identifikační 

číslo smlouvy zhotovitele, tj. číslo smlouvy. Reklamace zaslaná poštou považuje za uplatněnou 

v okamžiku doručení do sídla zhotovitele, reklamace zaslaná e-mailem se za uplatněnou se považuje 

dnem, kdy zhotovitel příjem e-mailu prokazatelně potvrdí. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 

záruční lhůty, přičemž i reklamace, odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje 

za včas uplatněnou. 

V případě vady projektové dokumentace ujednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 

povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad.  

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla do 14 dnů ode dne doručení reklamace, není li dohodnuto 

jinak.  
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Smluvní strany dále ujednaly, že je objednatel oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele 

jinou odbornou zhotovitelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady neodstraní 

ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce této smlouvy.  

Nároky z odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech důležitých 

skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považují za opatření potřebné 

k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku případných vad díla (újmy ve 

smyslu § 2900 a násl. Občanského zákoníku). Smluvní strany se dohodly na limitu náhrady škody ve 

výši 10 mil. Kč. 

 

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského 

zákoníku a v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou dle této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) opakovaného porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě při realizaci jejího  předmětu 

(nejméně 3 porušení), 

b) provádění díla zhotovitelem v rozporu se zadáním objednatele a touto smlouvu bez předchozího 

projednání s objednatelem a jeho odsouhlasení, pokud ze strany zhotovitele nedojde k nápravě ani po 

písemné výzvě objednatele ve lhůtě k tomu objednatelem stanovené, 

c) vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 

a) neposkytnutí potřebné součinnosti nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy objednatelem, 

pokud ze stran objednatele nedojde k nápravě ani po písemné výzvě zhotovitele ve lhůtě k tomu 

zhotovitelem stanovené, 

b) setrvání objednatele na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení  

takových pokynů brání řádnému provedení díla dle této smlouvy, 

c) prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy  

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně s uvedením 

důvodu odstoupení na adresu jejího sídla. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením 

smlouvy před jejím ukončením, Ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti zhotovitele za vady 

díla, záruky za jakost a záruční doby, vlastnictví díla a cenová ujednání obsažená v této smlouvě pro 

část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval, jakož i další ujednání, která podle projevené vůle 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy. 

Dojde-li k ukončení smlouvy podle tohoto článku smlouvy před řádným provedením díla, povinnosti 

smluvních stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 

díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla nejpozději do 3 pracovních dnů od 

ukončení této smlouvy  a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů po obdržení této výzvy  zahájit 

přejímací řízení, 

d) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 

rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. 
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Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny 

namísto odstranění takových vad. 

 

9. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ A VLASTNICKÉ PRÁVO 

 

Vlastnické právo k dokumentaci, jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví, přechází na objednatele dnem podpisu předávacího protokolu o jejím předání 

a převzetí. 

Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli k projektové dokumentaci nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám, 

a to nejen projektové dokumentace jako celku, ale i jakékoliv její části, a také jakýchkoliv dokumentů, 

listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 

zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů  v 

oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla. Toto právo 

uděluje zhotovitel na dobu trvání autorských majetkových práv. Odměna za poskytnutí licence je 

zahrnuta v ceně díla. 

Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese do jeho předání a převzetí zhotovitel. 

Rozhodnou podobou předané dokumentace je pouze tištěná podoba autentizovaná zhotov itelem 

(podpisy zpracovatelů jsou na výtisku č. 1 nebo matrici) a jen za tuto dokumentaci, a to pouze jako 

za celek, zhotovitel ručí. V případech stanovených právními předpisy bude dokumentace rovněž 

autorizována v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb.  

Pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, digitální podoba je určena výhradně pro vnitřní potřebu 

objednatele. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství ani duševní vlastnictví 

zhotovitele. Objednatel je povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jakékoli změně nebo 

modifikaci dokumentace v digitální podobě. Pokud bude jakákoli její část měněna, upravována, 

obcházena ochrana souborů nebo jakkoli jinak modifikována, zhotovitel nenese žádnou odpovědnost 

ani za změněnou část dokumentace, ani za dokumentaci jako celek. Dále v takovém případě zhotovitel 

neručí za jakékoliv škody, které vznikly nebo by mohly vzniknout jakýmkoliv použitím takto 

neautorizovaně upravené dokumentace.  

10. INFORMACE 

 

Smluvní strany jsou povinny se navzájem bezodkladně informovat o všech důležitých skutečnostech 

souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém důsledku mohly 

ohrozit termín plnění nebo mít vliv na cenu díla apod.  

Pokud bude zhotovitel dílo jakoukoli formou publikovat, důvěrné informace specifikované výše nesmí 

publikovat bez výslovného písemného souhlasu objednatele.  

Objednatel potvrdí zhotoviteli referenci na zpracované dílo. 

Zhotovitel je oprávněn k plnění předmětu této smlouvy využít subdodavatele i bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele, za poskytnuté plnění však odpovídá, jakoby plnil sám.  

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Objednatel není oprávněn žádná práva a povinnosti z této smlouvy postoupit jakékoli třetí osobě bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele podepsaného osobami oprávněnými smluvně jednat.  
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Postoupení práv a povinností z této smlouvy bez písemného souhlasu zhotovitele je neplatné a 

objednatel nahradí zhotoviteli škodu, která mu takovým postoupením vznikla.  

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy České republiky.  Nadpisy 

jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu.  

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv.  

Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 

povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v regis tru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 

a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění  povinnosti uveřejnění této smlouvy 

se smluvní strany dohodly, že ji do registr smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 

dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také na svém profilu 

zadavatele. 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-

beroun.cz) byly zveřejněny veškeré faktury na finanční částku převyšující 50 000 Kč bez DPH, které 

budou na základě této smlouvy vystaveny, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu 

podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek.  

Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a 

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou 

součinnost při této kontrole.  

Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun usnesením 

č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky 

podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků akceptovanými 

oběma smluvními stranami a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných 

závazků.  

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech ostatních záležitostech, které 

strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí  

být vykládán v rozporu s ustanoveními této smlouvy. 

Případná neplatnost, neúčinnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje 

neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové 

neplatné, neúčinné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně ustanovením, jež se nejvíce blíží 

účelu sledovanému takovým neplatným, neúčinným nebo neúplným ustanovením, a to formou 

písemného dodatku k této smlouvě. Do doby nahrazení neplatného nebo neúčinného či neúplného 

ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

Zhotovitel prohlašuje, že uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 

v souvislosti s činnostmi, které jsou uvedeny ve výpisu z obchodního rejstříku. Pojistná částka činí 
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minimálně 10.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu 

trvání jeho závazků z této smlouvy. 

Zhotovitel zavedl integrovaný systém kvality, environmentálního managementu podle normy ČSN ISO 

9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a BOZP podle ČSN OHSAS 18001:2008, podnikl všechny 

odpovídající kroky k ochraně životního prostředí a zabezpečil, že emise, odpady, plošné znečištění a 

odpadní vody vznikající při jeho činnosti a/nebo obsažené v jeho plnění vůči objednateli budou v 

souladu s požadavky na hodnoty a postupy nakládání předepsané platnými zákony a směrnicemi. 

Zhotovitel se řídí etickým kodexem Sweco. Politika společenské odpovědnosti (Politika CSR 

Corporate Social Responsibility) a etický kodex (Pravidla podnikatelského a obchodního chování - 

Code of Conduct) jsou zveřejněny na www.sweco.cz (http://bit.ly/1NDizk2, http://bit.ly/22Qjjt2). 

Obě strany smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 

srozumitelně nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění 

zástupci připojují své podpisy. 

 

 V Berouně dne 2.12. 2019                                                        V Praze  dne 26.11.2019 

OBJEDNATEL:                            ZHOTOVITEL: 

 Ing. Miloslav Ureš  xxxxxxxxxxxxx                                                                            

 Vedoucí odboru majetku a investic 

 MěÚ Beroun  

                                                                     xxxxxxxxxxxxxxxxxx                          xxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                     Ing.Nikola Gorelová                       Ing. Vladimír Mikule

                                              členka představenstva                                   místopředseda představenstva

     

http://www.sweco.cz/
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