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SMLOUVA O DÍLO 
č.  19399206 

Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci 
„Chráněná úniková cesta hlavního schodiště budovy Horská B a  
Chráněná úniková cesta - 2 vedlejší schodiště budovy Horská A ČVUT 
FD - HORSKÁ 3/2040, PRAHA 2“ 

 
 

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

 
 

České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní 
Sídlem:    Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
Korespondenční adresa:  Konviktská 20/292, 110 00 Praha 1 
IČ:     68407700 
DIČ:      CZ68407700 
zastoupená:    Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
(dále také „objednatel") 
 
a 
 
Firma: SUDOP PRAHA a.s. 
Sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80   
IČ: 25793349    
DIČ: CZ25793349    
zastoupená:   
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
(dále také „zhotovitel") 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu ve znění: 

 
 
 

Článek 1.   

    Předmět díla 

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci na akci: 

„Chráněná úniková cesta hlavního schodiště budovy Horská B a Chráněná úniková cesta -2 

vedlejší schodiště budovy Horská A - ČVUT FD - HORSKÁ 3/2040, PRAHA 2“. 

1.2. Objednatel se zavazuje, že dokončenou projektovou dokumentaci převezme, zaplatí za její 

zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

 

 

Článek 2.   

Rozsah a obsah předmětu plnění 

2.1. Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude vypracována v souladu s přílohami č. 1 a 2 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - rozsah a 
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obsah projektové dokumentace. PD bude podkladem pro vydání stavebního povolení, jako 

podklad pro zadávací řízení na zhotovitele stavby a pro realizaci stavby:  

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) 

2. Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu (dále 

jen „DPS“) 

3. Inženýrská činnost – projednání stavebního povolení až po vydání 

stavebního povolení včetně nabytí právní moci (dále všechny části 

souhrnně jen „dílo“).  

2.2. Dílo bude provedeno dle bodu 2.1. podrobně stanovené v Příloze č. 2. Projektant 

v rozpracovanosti projektu realizuje min. 2 výrobní výbory během zpracovávání DSP a 2 

výrobní výbory během zpracovávání DPS se zástupci zadavatele - s  týmem proděkana pro 

rozvoj a výstavbu FD a bude ho bezodkladně informovat o případných požadavcích 

dotčených orgánů, které jsou v rozporu se zadáním. 

2.3. Součástí díla bude dodání PD v papírové podobě v 5 výtiscích, PDF a DWG formátu. 

2.4. Kalkulace nabídkové ceny k jednotlivým částem a etapám tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

 

Článek 3.   

Místo a čas plnění 

3.1. Místem plnění je Praha 2, Horská 3/2040, budova Horská A a Horská B. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá vypracovanou PD v rozsahu a obsahu dle čl. 2 

této smlouvy v termínu: DSP nejpozději do 18 týdnů od podepsání smlouvy, podání žádosti 

o stavební povolení do 8 měsíců od podepsání smlouvy, DPS do 10 měsíců od podepsání 

smlouvy. 

 

Článek 4.   

Cena za dílo a platební podmínky 

4.1. Cena za dílo je sjednána ve výši 1 140 000Kč bez DPH (slovy: jedenmilionstočtyřicettisíc 

korun českých bez DPH). K ceně bude připočteno DPH ve výši 239 400,- Kč, takže cena za 

dílo včetně DPH je ve výši 1 379 400,- Kč (slovy: 

jedenmiliontřistasedmdesátdevěttisícčtyřista korun českých včetně DPH). Cena je 

stanovena zhotovitelem kalkulací nabídkové ceny.  

4.2. Cena za dílo se sjednává jako pevná cena a zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné 

pro zhotovení díla, k nimž se zhotovitel podle této smlouvy zavázal. 

4.3. Výše uvedená celková cena může být měněna pouze na základě písemné dohody obou 

smluvních stran.  

4.4.  Úhrada plnění zhotovitele bude objednatelem provedena na základě zhotovitelem 

vystaveného daňového dokladu - faktury.  

4.5. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti 

faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na 

korespondenční adresu objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se 

má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Faktura se 

považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění 

vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla 
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uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti 

faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

4.6. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, před uplynutím lhůty její splatnosti, 

která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou o dílo nebo budou-li tyto údaje uvedeny 

chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 

Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta 

splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

 

Článek 5.   

Spolupůsobení objednatele  

5.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování PD poskytne zhotoviteli potřebné 
spolupůsobení a kopii dokumentů, které má k dispozici a které zhotovitel bude potřebovat. 

5.2. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou mít vliv na kvalitu a rozsah plnění, nebo na čas plnění dle této 
smlouvy. 

 

Článek 6.   

   Provedení díla 

K provedení díla objednatel zpracoval podrobnou dokumentaci v Příloze č. 2 - Podrobné 

požadavky na zpracování projektové dokumentace. 

 

 

Článek 7.   

    Předání díla 

7.1. Dílo bude předáno a převzato odpovědným zástupcem objednatele. 

7.2. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

bude obsahovat i případné výhrady objednatele.  

7.3. Vlastnické právo k PD přechází na objednatele okamžikem jejího předání a zaplacení 

smluvní ceny. 

7.4. Inženýrská činnost je ukončena právní mocí stavebního povolení.  

 

Článek 8.   

Odpovědnost za vady 

8.1. Zhotovitel PD zodpovídá za správnost navrženého řešení. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 

bude mít vlastnosti uvedené ve smlouvě a příslušných závazných právních předpisech a v 

technických normách, které se na provádění díla vztahují. 

8.2. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje případné vady PD odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 

pracovních dnů, případně ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami, po uplatnění oprávněné 

reklamace objednatelem.  

8.4. Objednatel uplatní vůči zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněným bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

8.5. Zhotovitel je povinen vady odstranit na svůj náklad. 
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8.6. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé svojí činností v důsledku nesplnění povinnosti podle 

této smlouvy.  

8.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 

objednatele, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost. 

 

Článek 9.   

        Sankce 

9.1. Pokud zhotovitel neprovede dílo řádně v rozsahu stanoveném touto smlouvou a včas, v 

souladu s ostatními povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, uhradí smluvní pokutu ve výši 

2000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení. 

9.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, uhradí smluvní pokutu 1000,- Kč 

(slovy: jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

9.3. Podkladem pro úhradu smluvní pokuty bude faktura, která bude splatná do 21 dnů ode dne 

jejího doručení. 

9.4. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty, vzniklé podle smlouvy zůstává oprávněné smluvní 

straně právo na náhradu škody, které se této oprávněné straně přiznává v plném rozsahu. 

 

Článek 10.   

   Ukončení smluvního vztahu 

10.1. Smlouvu je možné ukončit odstoupením kteroukoli ze smluvních stran v případě závažného 

porušení smluvních ujednání. 

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší své 

povinnosti založené smlouvou, pokud bude zhotovitel objednatelem na porušení jeho 

povinností písemně upozorněn. 

10.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení se splněním 

svých peněžitých závazků po dobu delší než 30 pracovních dnů. 

10.4. V případě odstoupení od smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 

závazky. 

10.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody a 

dalších ustanovení smlouvy, z jejichž obsahu to vyplývá. 

 

 

Článek 11.   

    Závěrečná ustanovení 

11.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

11.2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení. 

11.4. Právní vztahy, které tato smlouva výslovně neupravuje, řídí se příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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11.5. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci Registru smluv k uveřejnění 

objednatel.  

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

11.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 

Příloha č. 1 – Kalkulace nabídkové ceny   

Příloha č. 2 - Podrobné požadavky na zpracování projektové dokumentace 

 

 
V Praze dne ...............................                 V  Praze dne 7.1.2020 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 

Zhotovitel:       Objednatel: 
 


