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TSKRPOASKYE I

sMLoUvA o Dí Lo
uzavřená podle s 2586 a násl. zákona ć.8912012 Sb., obč anský zákoní k

(dále jen,,obč anský zákoní k\

č í slo smlouvy objednatele: N3l19l 422olo92

č í slo smlouvy zhotovitele: 19 401 201

t.

Smluvní strany

ĺ . objednatel: Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770ĺ 8,110 o0 Praha 1- Staré  Město
llo: ogąątzaa
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m Ęstří ku vedené m Městským soudem v Praze, sp. zn.
820059
Bankovní  spojení : PPF banka a.s.

Ö. ú .2023100003/6000
zastoupená: Mgr. Jozefem Sinč ákem, MBA, generální m ředitelem a předsedou představenstva

prď. lng. Karlem Pospí š ilem, Ph.D', mí stopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, č lenem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veš keých jejich Dodatků  jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva č lenové  představenstva společ ně, z nichŽ nejmé ně jeden musí
být předsedou anebo mí stopředsedou představenstva. Při podpisu té to Smlouvy
a její ch Dodatků  s hodnotou plnění  do 2 mil. Kě je oprávněn zastupovat
objednatele v souladu s Maticí  odpovědnosti na základě zmocnění  udělené ho
představenstvem, Mgr. JozeÍ  Siněák, MBA, generální  ředitel a předseda
představenstva, pověřený veden í m investiění  sekce.

osoby zmocněné  k jednání  ve věcech technicĘých:
lng. Jiří  Mayer, ředitel investiění ho ú seku
Petr l(alous, vedoucí  odd. pří pravy aĺ ealizace investic
lng,Zuzana Hronová, technik odd. pří pravy areafizace investic

(té Ž jen ,,TSK, a.s.")

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
se sí dlem olš anská 2ďa1a,130 80 Praha 3
lČ o: 25793349
DlČ : Cz25793349
zapsaná v obchodní m Ęstří ku vedené m u Městské ho soudu v Praze, oddí l B,
vloŽka 6088
Bankovní  spojení : Komerč ní  banka, a.s.
č . ú .: 51-248999024710100
zastoupena:
lng. Tomáš  Slaví č ek, předseda představenstva
!ng. lvan Pomykáěek, mí stopředseda představenstva
Mgr. !ng. Eva Kudynová Klimtová, mí stopředseda představenstva
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Spoleěnost zastupuje kaŽdý č len představenstva samostatně. Při právní m jednání  v
pí semné  formě musĺ  být spoleěnost zastoupena dvěma č leny představensfua, z toho vŽdy
předsedou představenstva nebo mí stopředsedou představenstva.

osoby zmocněné  k jednání :
- ve věcech smluvní ch: lng' Jiří  Syrorĺ ý
- ve věcech technických: lng. Michal Meč l

V pří padě změny ú dajů  uvedených v bodě 1 a 2 ćlánku l té to smlouvy je povinna smluvní  strana,
u které  změna nastala, informovat o ní  druhou smluvní  stranu, a to prŮkazným způ sobem a bez
zbyteč né ho odkladu. V pří padě, Že z dů vodů  nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke
š kodě, zavazĄe se strana, která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbyilećné ho odkladu, co
k tomu bude poš kozenou stranou vyzvána.

il.
Úvodní  ustanovení

VZHLEDEM K ToMU ŽE,

A) Dne 12. 1.2017 byla s ú č lnností  ke dni 1. 4.2017 uzavřena mezi objednatelem a hlavní m
městem Prahou (pro ú č ely té to Smlouvy té ž jako,,HLMP") smlouva o zajiš tění  správy majetku
a uýkonu dalš í ch č inností , když  na zák\adě té to smlouvy objednatel pro hl. m. Prahu zajiš ť uje
řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravované ho majetku, zĄmé na pozemní ch
komunikací , jehož  vlastní kem je HLMP (pro ú č ely té to Smlouvy té Žjako,,Smtouva HLMP');

B) objednatel realizuje projekt zahrnují cí  akci ,,Bystrá, Praha 20, ć. akce gg95 47 - vypracování
PD a zajiš tění  lC", (pro ú č ely té to Smlouvy té ž jako ,,Projekt");

c) objednatel prohlaš uje, ž e sp|ňuje veš keré  podmí nky a poŽadavky dále v té to Smlouvě
stanovené  a je oprávněn tuto Smlouvu uzavří t a řádně plnit své  povinnosti v ní  obsaŽené ;

D) Zhotovitel prohlaš uje, Že splňuje veš keré  podmí nky a pož adavky v té to Smlouvě stanovené  a
je oprávněn tuto Smlouvu uzavří t a řádně plnil závazky v ní  obsaŽené , a ke dni podpisu té to
Smlouvy není  v ú padku ani v likvidaci, a ž e návrh na zahájení  insolvenč ní ho ří zení  vů ěi
Zhotoviteli nebyl zamí tnut pro nedostatek jeho majetkll, azavazuje se udrž ovat toto prohláš ení
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o vš ech skuteč nostech, které  mohou mí t
dopad na pravdivost, ú plnost nebo přesnost předmětné ho prohláš ení ,

se smluvní  strany dohodly na uzavření  té to smlouvy o dí lo podle zákona ě,.89t2o12 Sb., oběanslaý
zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (pro ú č ely té to Smlouw té ž  jako ,,obč anský zákoní k') a
podle dalš í ch obecně závazných právní ch předpisů  upravují cí ch provádění  Dí la (pro ú č ely té to
Smlouvy té ž  jako,,Smlouva").

ilt.
Předmět smlouvy

Praha, 20' ć. akce 999547 - vypracování  PD
a zajiš tění

1
33

Předmětem plnění  je vypracování  projektorných podkladů  pro stavební  objekt deš ť ové
kanalizace při realizaci podjezdu v ul. Bystrá v Praze. Dále vypracování  projektové
dokumentace Ve stupni dokumentace pro ú zemní  ří zení  (dále jen ,,DUR"), vč etně inŽenýrské
č innosti (dále jen ,,lC") a zajiš tění  pravomocné ho ú zemní ho rozhodnutí  pro objekt deš ť ové
kanalizace a ostatní  objeký vyvolané  stavbou.

Souč ástí  plnění  je i majetkové  projednání  vč ' pří pravy a zajiš tění  podpisů  smluv vč . smluv o
překládkách.

Popis stavby:
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Předmětem stavby je realizace deš ť ové  kgnalizace tj. gravitač ní  odvedení  deš ť ou.ých vod
z připravované  stavby podjezdu pod tratí  CD. Vzhledem k hloubce nĺ velety komunikace v
podjezdu a podé lné ho sklonu větš iny upravených komunikací  směrem k nejniž š í mu mí stu
do podchodu, nelze deš ť ovou kanalizaci vyú stit pří mo do nejbliŽš í  kanalizace PVS a.s.
Niveleta navrhované  kanalizace je v nejniž š í m mí stě (v podjezdu) cca 9,0 m pod stávají cí m
teré nem. Z tohoto dů vodu lze odvodnění  gravitač ně zaú stit aŽ do nádĺ ż e Chvalka. Trasa
navĺ ž ené  kanalizace má dé lku cca 1100 m ztoho je první ch 820 m -880 m (dle navrž ené
trasy) v hloubkách 8 - 12 m pod teré nem a proto je tento ú sek navrŽen mĺ krotunelování m
(š tolování m). Před vyú stění m je navrž ena ješ tě retenč ní  podzemní  prefabrikovaná nádrŽ o
objemu cca 245 m3. objednatel poŽaduje vedení  kanalizace na pozé mcí ch Hl. m. Prahy,
pokud nebude nutno jinak. Stavbou budou vyvolány přelož ky plynovodu, vodovodní ho řadu a
dalš í ch inŽenýrských sí tí .

Předmět plnění  sestává z:

1.1 Zhotovení  projektové  dokumentace DUR ve smyslu vyhl. č . 49912006 Sb., o dokumentaci
staveb, v platné m znění .

1.ZVypracování  odborné ho propoč tu Í inanč ní ch nákladů  stavby pro DUR.

1.3 lnž enýrská č innost
Zajiš tění  vyjádření  správců  inž enýrských sí tí  a ostatní ch dotč ených orgánů  (dále jen ,,Doss),
zajiš tění  pří sluš ných správní ch povolení  (UR) na akci:
Název akce: ,,Bystrá"
Č í slo akce: 999547
Souč ástí  lČ  bude i majetkoprávní  elaborat vč . projednání  veš keých smluv majetkouých vč .
smluv o přelož kách s vlastní ky sí tí  a smluv o smlouvách budoucí ch na věcná břemena.

Da!š í  podmí nĘ :

_ PD bude projednána s DOSS, vč . lPR hl. m. Prahy. Pokud z jednání  vyvstanou podmí nky,
které  není  moŽné  zapracovat do dokumentace stavby, bude toto řeš eno bez prodlení
s Objednatelem.

- Rozsah prací  a technologie výstavby budou odsouhlaseny objednatelem, a to odd.
pří pravy a realizace investic a pří sluš ným odpovědným zástupcem oblastní  správy.
Zhotovitel zoĺ ganizuie projektový qýbor, kde bude návrh dokumentace projednán.

- DUR bude připravován v koordinaci se stavbou podjezdu Bystrá.
- Před podánim ž ádosti o Ún je nutné  odsouhlasení  projektové  dokumentace

v Dokumentač ní  komisi objednatele.
- Souč ástí  plnění  je zajiš tění  konání  a organizace vstupní ho uýrobní ho výboru (v souč innosti

s TDS objednatele) ve Í ázi zahájení  prací  na PD, resp. rnýrobní ho výboru v závěru prací
před expedicí  ,,ěistopisu" PD, pokud taková potřeba vyvstane v souvislosti s rozsahem
a obsahem předmětné  akce objednatele, ato za ú č asti relevantní ch zástupců  objednatele
pří padně ostatní ch DoSs, a dále zajiš tění  koordinace stavby s dalš í mi investory.

(dále jen,,dí lo").

2. Mí sto realizace dí la: ul. Bystrá, Praha 20 a sí dlo zhotovitele; mí stem předání  dí la je sí dlo
objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje řádně prové st dí lo v rozsahu a za podmí nek dohodnutých v té to
smlouvě, k její muŽ uzavření  je objednatel oprávněn na základě smlouvy o dí lo mezi hl. m.

Prahou a objednatelem a ve stanovené  době předat dí lo objednateli. objednate| se zavazĄe,
Že dokonč ené  dí lo převezme a zaplatí  za jeho zhotovení  dohodnutou cenu'

4. Dí lo bude provedeno v souladu s podmí nkamirnýběrové hoŕ í zení , přijatou nabí dkou zhotovitele,
předanou projektovou dokumentací  a v souladu se stavební m zákonem ě. 18312006 sb.,
v platné m znění , a předpisy souvisejí cí mi'
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tv.
Doba plnění  dí la

1. Termí n zahĄení : ihned po nabýí  ú č innostismlouvy

2. Termí ny dí lěí ch plnění :
Zpracování  návrhu DUFI - do 31 .7.2020
Projednání  DUR - do 31 .10.2020

3. Termí n ukonč ení  dí la, tj. předání  pří sluš né ho pravomocné ho Ún objednateli - 31.12.2020

4. Závaznost uvedených termí nů  je podmí něna dodrž ení m zákonných lhů t pro vyjádření  č i pro

vydání  rozhodnutí  pří sluš ných správní ch orgánů  č i ú řadů , jejichž  vydání  je třeba k řádné mu
provedení  Dí la. Při nedodrž ení  lhů t dle předchozí  věty se prodluž uje Zhotoviteli tí mto dotč ený
termí n pro dokonč ení  dí lč í ho ěi celkové ho plnění  Dí la, a to o poč et dní , o kolik byla překroč ena
pří sluš ná zákonná lhů ta, to vš e ovš em pouze v pří padě, pokud byl termí n pro dokonč ení
dí lč í ho č i celkové ho plnění  Dí la od takové ho dodrŽení  zákonné  lhů ty odvislý, a pokud toto
nedodrŽení  nebylo zapří č iněno prodlení m Zhotovitele s plnění m jeho Smlouvou zaloŽených
povinností . K prodlouž ení  termí nu pak dochází  pří mo na základě tohoto odstavce bez potřeby
uzavří t dodatek ke Smlouvě.

5. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je seznámen s podmí nkami realizace Dí la a ujiš ť uje objednatele, Že

Ðí lo )ze prové st za podmí nek stanovených touto Smlouvou.

v.
Cena dí la

1. Cena za zhotovení  dí la v rozsahu č l. lll. té to smlouvy je:

celkem cenazadí lo bez DPH: 1.147.000'- Kč

DPH: 24o.87o,'Kč
Cena celkem vč etně DPH : 1.387.870'- Kč

Podrobnou specifikaci ceny tvoří  pří loha č . 1'

2. Cena Dí la je stanovena jako cena pevná za Dí lo v rozsahÚ té to Smlouvy. Sjednaná cena
obsahuje veš keré  pĺ áce a dodávky, s|už by, náklady, poplatky, daně, odvody a výkony, kteých
Üejichž  vynalož ení ) je třeba trvale č i doěasně kzahĄení , provedení  a dokonč ení
zhotovované ho Dí la, byt i tyto nejsou v té to Smlouvě qýslovně uvedeny. Pokud není  v té to
Smlouvě qýslovně uvedeno jinak, zahrnuje cena vš e, co je nezbytné  k řádné mu provedení
Dí la'

3. Cena nemů Že být měněna jednostranným ú konem Žádné  ze Smluvní ch stran. K jaké koliv
změně ceny mů Že dojí t pouze formou pí semné  dohody Smluvní ch stran uč iněné  formou
dodatku k té to Smlouvě.

4. Zhotovitel nese nebezpećí  změny okolností  ve smyslu ust. $ 2620 odst. 2 obč anské ho
zákoní ku.

vt.
Platební  podmí nky

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu Ve rĺ ýš i dohodnuté  v č l. V. Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedení  prací  a po předání  a převzetí  předmětu dí la nebo jeho č ásti za
podmí nek stanovených v tomto č lánku ní Že. Dí !č í  faktury budou vystaveny po splnění  dí lč í ch
plnění  dle č l. lV., a to ve výš i dle pří lohy ě' 1. té to smlouvy.

2. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů  ode dne prokazatelné ho doruč ení  jednotlivých faktur
objednateli na adresu jeho sí dla, na ú č et Zhotovitele uvedený na Í aktuře. Vš echny faktury
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Zhotovitele musí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu, pří lohu Soupis provedených praci
potvrzený objednatelem, označ ení  Smluvní ch stran, jejich adresy (sí dla), č í slo Smlouvy, č í slo
ł aktury, den odeslání  a den splatnosti faktury, označ ení  a kód banky a č í slo ú č tu, na kteý má
objednatel zaplatit, fakturovanou č ástku, rozpis jiŽ fakturovaných č ástek, označ ení  a
specifikaci té  etapy provádění  Dí la, které  se týká faktura, vč etně uvedení  pořadové ho č í sla
dané  etapy, razí tko, jmé no, pří jmení , funkci a podpis oprávněné  osoby. Soupis provedených
prací  musí  obsahovat zeimé natyto ú daje:

(i) souhrnnou polož ku (dle druhu prací )
(ii) cenu za jednotku
(iii) provedené  mnoŽství
(iv) cenu celkem.

Nebude_li faktura obsahovat veš keré  náleŽitosti podle té to Smlouvy a podle obecně
závazných právní ch předpisŮ, je objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění ).
V takové m pří padě zač ne běŽet nová lhů ta splatnosti, a to nejdří ve dnem doruč ení  opravené
(doplněné ) faktury objednate|i.

3. Zhotovitel prohlaš uje, ż e je ptátcem DPH a dále Že není  nespolehliv'ým plátcem ve smyslu $
106a zákonač ;.235l2oo4 sb', o dani z přidané  hodnoý, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (pro

ú č ely té to Smlouvy té ž  jako ,,Zákon o DPH"). V pří padě, ž e bude správcem daně zahájeno
ŕ í zení  o tom, ie Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, Zhotovitel se zavazuie tuto skuteč nost
bez zbýećné ho odkladu pí sem ně oznámit objednateli.

4. Zhotoviteldále prohlaš uje, Že splňuje veš keré  podmí nky uvedené  v $ 109 Zákona o DPH, tj. ž e
z jeho strany nedoš lo k poruš ení  jaké koliv povinnosti stanovené  Zákonem o DPH, která by
mohla vé st k ruěení  objednatele za nezaplacenou daň podle ustanovení  s 109 Zákona o

DPH. Zhotovitel se zavazuie, Že pokud bude hrozit nebo dokonce dojde k poruš ení  jaké koliv
povinnosti Zhotovitele, která by mohla vé st k ruč ení  libovolné  osoby za nezaplacenou daň,

oznámí  tuto skuteč nost pí semně objednateli bez zbyteč né ho odkladu.

5. Veš keré  platby uskuteč něné  podle té to Smlouvy objednatele ve prospěch Zhotovitele budou
provedeny na ú č et Zhotovitele, kteý je registrován správcem daně ve smyslu s 109 Zákona o
bPH, coź  Zhotovitel potvrzuje' V pří padě, ž e se Zhotovitel stane nespolehlirným plátcem dle
předchozí ch odstavců  č i tato skuteč nost bude hrozit, nebo nebude mí t registrován správcem
daně ú č et, Zhotovitel uýslovně souhlasí , aby DPH z ceny dle té to Smlouvy byla odvedena
objednatelem pří mo na ú č et správce daně v souladu s obecně závaznými právní mi předpisy.

vil.
Spolupů sobení  objednatele

1. objednatel poskytne Zhotoviteli vč as nezbytnou nutnou spotupráci, mimo jiné  vč etně vč asné ho
dodání  vš ech dokumentů , které  jsou k plnění  podle té to Smlouvy nutné . objednatel bude
povinen zú č astnit se jednání , na heqých bude jeho pří tomnost nezbytná za předpokladu, ž e
nejpozději 4 pracovní  dny předem bude objednatelovi doruěena pozvánka na takové  jednání ,

ve které  bude zdů razněna nutnost jeho pří tomnosti.

2. objednatel jmenuje odpovědné  vedoucí  pracovní ky, aby jednali jako partner Zhotovitele
v záleŽitostech souvisejí cí ch s reallzací  té to Smlouvy. Tito odpovědní  vedoucí  pracovní ci jsou

společ ně se srĺ ými oprávnění  uveden v č lánku l. té to Srnlouvy, jako osoby oprávněné  jednat ve
vé cech technických. objednatel je oprávněn tyto odpovědné  vedoucí  pracovní ky č as od č asu
změnit, tato změna ie vš ak vů č i Zhotoviteli ú č inná až  od data, kdy bude Zhotovitel o té to
změně inÍ ormován pí semně.

vilt.
Podmí nĘ provedení dí la

1. Zhotovitel prohlaš uje, Že se s vynalož ení m odborné  pé č e seznámil s existují cí mi Zdrojoqými
dokumený, tj. zejmé na s projektovou dokumentací , a Že tyto ä droiové  dokumený jsou ú plné ,
v souladu s pří sluš nými obecně závaznými právní mi předpisy a technickými normami je na
základě těchto Zdrojových dokumentů  moŽné  Dí lo prové st podle té to Smlouvy a také
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realizovat projektovou dokumentaci. Pokud jde o pří padné  Zdĺ ojové  dokumený, které  budou
objednatelem Zhotoviteli předány po uzavření  Smlouvy, Zhotovitel provede jejich kontrolu dle
krité rií  obsaž ených v první  větě tohoto odstavce, a to bez zbyteč né ho odkladu po doruč ení
těchto ZdrĄovych dokumentů . V tomto ohledu se smluvní  strany dohodly, Že vznikne-li během
realizace Dí la potřeba jiné ho Zdrojové ho dokumentu, neŽ kteý je zde uveden, a pokud se
tento Zdrojoqý dokument týká projektové  dokumentace, bude povinností  Zhotovitele tento
zdrĄovy đ okú ment zajistit, a objednatel Zhotoviteli zaplatí  veš keré  ú č elně vynaloŽené  a
prokázané  náklady spojené  s tí mto Zdĺ Ąovým dokumentem'

2. Zhotovitel je povinen prové st Dí lo v prvotří dní  kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veš keryĽ
obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem č . 13/1997 sb. a vyhláš ky MDS
č . 1o4l1997 sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů , obecnýmitechnickými poŽadavky na rĺ ýstavbu,
Technickými normami (Č sN, EN) a to i doporuč ují cí mi, které  byly přijaty postupem podlg

ustanovení  $ 4 zákona ć.22t1997 sb., o technických poŽadavcí ch na rĺ ýrobky, ve znění
pozdějš í ch předpisů , a dále v souladu s pokyny objednatele' Pouze Dí lo provedené  v souladu
s tí mto ustanovení m se povaŽqe za bezvadné .

3. Zhotovitel podpisem té to Smlouvy potvrzuje, Že se v plné m rozsahu seznámil s povahou a
předmětem Dí ia a jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k
'realizaci 

Dí la a disponuje takorĺ ými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení
předmětu Dí la nezbytné . Zhotovitel prohlaš Ąe, ž e se před podpisem Smlouvy podrobně

seznámil se vš emi dokumenty tvoří cí mijejí  pří lohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil
jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvaliý, schopné
ł unkce a předání  objednateli. Prohlaš uje také , Že do ceny Dí la jsou zahrnuý té Ž veš keré
práce, jejichŽ provedení  by mělZhotovitelv rámci své  odborné  způ sobilosti předpokládat'

4. Zhotovitelje oprávněn pověřit provádění m č ásti předmětu plnění  podlé  té to Smlouvy pouze ty

třetí  strany, at už jako poddodavatele nebo zaměstnání m dalš í ch osob na dobu urč itou, jejichž

rĺ 'ýč et je stanoven V pří loze č ' 2 té to Smlouvy (pro ú č ely té lo Smlouvy té ž  ją|o

,,poddodavatelé "); ustanovení  bodu (viii) tohoto odstavce tí m není  dotč eno. Podmí nky vyuŽití
poddodavatelů  jsou následuj í cí :

i. Zhotovitel je povinen vytvořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby objednatel
mohl v souladu s touto Smlouvou uskuteč ňovat kontrolu poddodavatelů , kteří  poskytují
plnění , č innosti nebo sluŽby, jež  mají  zásadní  význam pro řádné  a vč asné  poskytování
plnění  dle té to Smlouvy' Předmětným plnění m, č innostmi nebo sluŽbami se rozumí  veš keré
jednání , které  je se zřetelem k obsahu a ú č elu té to Smlouvy nezbytné  pro zajiš tění  řádné ho
provozu a bezvadné  funkcionaIity Dí la;

ii. Zhotovitel odpoví dá za jaké koli jednání  č i opomenutí  které hokoli poddodavatele (vč etně

zástupců  nebo zaměstnanců  které hokoli takové ho poddodavatele) tak, jako by to bylo jeho

vlastní  jednání  nebo opomenutí . Zhotovitel se zavazlje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a odš kodnění
objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele ďnebo š kodami
způ sobeným i poddodavatelem ;

iii. Zhotovitel je plně odpovědný objednateli zaŕ ádné  a vč asné  plnění  Smlouvy, bez ohledu na
jaké koliv námitky, které  poddodavatel uplatní  vů č i Zhotoviteli;

iv. Zhotovitel se zavazuie prokazatelně vynaloŽit veš kerou snahu, kterou lze od něho rozumně
oč ekávat, k tomu aby zabezpeč il ve Smlouvách se sqými poddodavateli splnění  vš ech
povinností  vypl1ývají cí ch Zhotoviteli z té to Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu
jejich poddodávky;

V. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit závazkový právní  vztah mezi Zholovitelem a
poddodavatetem takov'ým způ sobem, aby Zhotovitel, pří padně jeho pojiš tbvna, nem-ohla

č innost poddodavatele povaŽovat za č innost samostatnou Ve smyslu ustanovení  $ 2914
obč anské ho zákoní ku;

vi. Zhotovitel bude plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a vč as dle
platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na pož ádání  předloŽí

objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných ú hrad;
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Viĺ . Zhotovitel je povinen podávat objednateli prů běŽně a v pí semné  Í ormě informace o
poruš ení , nebo o námitkách domnělé ho poruš ení , smluv s poddodavateli, a to zejmé na
pozdrž ení  plateb nebo prodlení  při provedení  plateb. Zhotovitel do 3 dnů  po obdrŽení
oznámení , ve které m poddodavatel namí tá takové  Zhotovitelovo prodlení  s plnění m jeho
závazkŮ nebo jejich poruš ení  ze smluv s poddodavateli, doruč í  takové  oznámení
objednateli společ ně s pí semným odů vodnění m ěi jiným relevantní m právní m anebo
skutkorĺ ým vyjádření m' objednatel je oprávněn poskytnout opoŽděné  Zhotovitelovo plnění
pří mo dotč ené mu poddodavateli namí sto Zhotovitele a takto vzniklou pohledávku za
Zhotovitelem bez dalš í ho započ í st;

viii. objednatelje oprávněn udělovat předchozí  pí semný souhlas s nahrazení m poddodavatele
č i doplnění m nové ho poddodavatele, přiěemž  návrh osoby, kterou navrhuje nahradit č i
doplnit, Zhotovitel předlož í  objednateli s dostateč ným předstihem před její m vyuŽití m pro
plnění  té to Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit své  stanovisko k návrhu Zhotovitele
uč iněné mu dle předchozí  věty bez zbytećné ho odkladu tak, aby prodlení m se sdělení m
takové hoto stanoviska objednatele nedoš lo k ohroŽení  řádné ho a vč asné ho plnění
Smlouvy. objednatelje oprávněn souhlas s návrhem Zhotovitele na nahrazení  č i doplnění
poddodavatele neudělit pouze v pří padě, bude-li objednatel disponovat podklady, ze
kteých bude nepochybně zřĄmé , ž e novy poddodavatel by ohroŽoval naplnění  ú č elu
Smlouvy nebo způ sobilost Zhotovitele plnit tuto Smlouvu řádně a vöas. V pří padě
pí semné ho souhlasu objednatele s nahrazení m č i doplnění m poddodavatele, pří padně
pokud se objednatel k návrhu Zhotovitele nevyjádří  za podmí nek stanovených v tomto
bodě, má se za to, Že osoba navrž ená Zhotovitelem se povaŽuje za poddodavatele a
Zhotovitelje oprávněn ji k plnění  Smlouvy využ í t;

ix. ZhoJovitel se zavazuje nenavrhovat a prokazatelně vynalož it veš kerou snahu, kterou lze od
něho rozumně oč ekávat, k tomu, aby nesjednal s poddodavateli (1) povinnost
poddodavatele zdrż et se jaké koli komunikace s objednatelem nebo (2) povinnost
mlč enlivosti ve vä ahu k objednateli, anebo (3) zákaz postoupení  pohledávek
poddodavatelŮ za Zhotovitelem objednateli. Zhotovitel prohlaš uje a ujiš ť uje objednatele,
Źe pokud Zhotovitel angaž uje které hokoliv poddodavatele nebo zástupce, Zhotovitel
prokazatelně provede kontrotu, kterou lze od něj rozumně oěekávat, takové ho
poddodavatele nebo zástupce za ú č elem ověření  jeho dů věryhodnosti, zejmé na v takové m
rozsahu, aby bylo vylouč eno neoprávněné  nakládání  s osobní mi nebo citlivými ú daji a
obchodní m tajemství m a poskýne objednateli na jeho Žádost uýsledky takové  kontroly
společ ně se shrnutí m opatření , }<terá byla přijata s cí lem odstranit nebo zmí rnit na
rozumnou ú roveň zjiš těná rizil<a. Zhotovitelje povinen zpří stupnit objednatelijaké koliv dalš í
jemu dostupné  a jí m zpří stupnitelné  inÍ ormace nutné  pro objednatele k tomu, aby si ověřil,
Že pů vodně poskytnuté  informace zů stávají  nadále Úplné  a správné , a to po celou dobu
trvání  závazku.

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně doruč it objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzw,
rozhodnutí , usnesení , vyjádření , osvědč ení , sdělení , č i jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je

domnělé  nebo skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteč nost, o
které  lze rozumně předpokládat, Že bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele zaloż ených touto Sm louvou.

6. Zhotovitel přebí rá v plné m rozsahu odpovědnost za vląstní  ří zení  postupu prací , za bezpeč nost
a ochranu zdraví  vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu a za sledování  a dodrž ování  předpisů  o
bezpeč nosti práce a ochraně zdraví  při práci. V pří padě, ž e bude objednatelem zjiš těno
poruš ení  bezpeč nosti, upozorní  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteč nost.

7. Zhotovitel bude objednatele soustavně, nejmé ně jednou měsí č ně, resp' kdykoli na pož ádání ,
pí semně informovat o realizaci Dí la, a pří padně bude objednatelovi navrhovat nápravná
opatření , pokud existují  jaké koli vady, chyby nebo nesrovna|osti v rámci real,izace Dí la, které
zjistit nebo měl zjistit Zhotoviteljednají cí  s řádnou a odbornou pé č í .

8. objednatel je oprávněn kontrolovat Dí lo v kaž dé  Í ázi jeho provádění , Zhotovite! je mu k tomu
povinen poskýnout souč innost.
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9. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění  dle té to smlouvy výhradně v souladu s Nabí dkou,
kterou podal ve uýš e specifikované m Výběrové m ří zení . Zhotovitel se rovněŽ zavazĄe k tomu,
Że po celou dobu realizace plnění  dle té to smlouvy bude splňovat kvalifikač ní  předpoklady a
jĺ né  podmí nky poŽadované  v zadávací ch podmí nkách k Výběrové mu ří zení  kde podal
Nabí dku. Na předchozí  výzvu objednatele je zhotovitel povinen dolož it doklady pro|<azĄí cí
splnění  podmí nek dle předchozí  věý. V pří padě, ž e zhotovitel přestane takové  podmí nky
splňovat, postupuje se dle S 88 odst. zák. ć. 13412016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek
obdobně. V pří padě poruš ení  některé  z poví nností  zhotovitele stanovených v tomto bodu
smlouvy, mů Že objednatel poŽadovat uhrazení  smluvní  pokuty ve výš i 500,- Kč  za kaŽdý
pří pad azapoč aý den prodlení  č i trvání  poruš ení  povinnosti.

tx.
Předání  a převzetí  dí la

1. Zhotovitel je povinen pí semně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovní ch dnů  předem, kdy
bude dokonč ené  Dí lo připraveno k předání .

2. objednatel převezme dokonč ené  Dí lo bez výhrad nebo s r4ýhradami. objednatel je povinen
dokonč ené  Dí lo převzí t jen v pří padě, pokud je bez vad. objednatel je vš ak oprávněn Dí lo
převzí t i s vadami, které  nebrání  už í vání  Dí la Í unkč ně nebo esteticky. V takové m pří padě uč iní
objednatel v protokolu o předání  Dí la uýhrady a Zhotovitel je povinen vady, které  jsou
předmětem qýhrady v protokolu o předání  Dí la, odstranit ve lhů tě tam uvedené . V pří padě, Že
Dí lo bylo objednatelem převzato bez rnýhrad, má se za to, ž e bylo provedeno dnem podpisu
protokolu o předání  Dí la. V pří padě, ž e bylo Dí lo převzato s qýhradami, má se za to, ž e bylo
provedeno dnem podpisu protokolu o odstranění  vad, které  jsou předmětem výhrady v
protokolu o předání  Dí la.

3' o převzetí  Dí la sestaví  smluvní  strany protokol o předání  Dí la.

4. Projektová dokumentace Ve stupni DUR bude předána v poč tu:
- 2paré  návrhu rozesí lané  k vyjádření  Doss,
- 2paré  č istopisu (vč . 1xCD+ 1xCDskopiemivš echvyjádření kestavběazákresysí tí ).

5. Dále budou předány veš keré  originály ŕ í zení  a ověřené  dokumentace stavby (mimo
vyjmenované  výš e).

6. Geodetické  zaměŕ ení , dendrologický prů zkum, sadové  Úpravy, prů zkum inŽenýrských sí tí
vč etně zákresu do situace, stanoviska správců , detailní  majetkoprávní  elaborát budou
vyhotoveny v poč tu 1 paré  originály a 1 paré  kopie (CD).

7. Dále budou předány veš keré  originály ŕ í zení  a ověřené  dokumentace stavby (mimo
vyjmenované  výš e).

8. Dalš í  pří padná vyhotovení  budou předána objednateli na zák|adě jeho dodateöné  objednávky.

9. Při přejí mací m ří zení  předá Zhotovitel objednateli vš echny nezbytné  dokumený vyŽadované  v
souvislosti s provedenÍ m a už í vání m Dí la obecně závaznými předpisy, technickými normami a
touto Smlouvou.

x.
Vlastnické  právo, licence

1. Veš keré  zpĺ ávy, prďoko|y, přehledy a ostatní  dokumenty, které  pro objednatele vyhotovil
podle té to Smlouvy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé , budou výluěným vlastnictví m
objednatele. Cena za Dí lo dle té to Smlouvy zahrnuje odměnu za vyhotovení  těchto
dokumentů . Dokumenty vypracované  Zhotovitelem podle té to Smlouvy se předají  objednateli
na jeho Žádost, nicmé ně nejpozději po skonč ení  té to Smlouvy.
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2. Zhotovitel se zavazuje bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele nepublikovat
obrazové  nebo jiné  materiály, které  jsou souč ástí  Dí la č i s jeho provádění m souvisí ' Dále,
Zhotovitel nesmí  poskytovat jaké koli tĺ ýsledky Dí la vykonané  v souladu s touto Sm|ouvou
jaké koli třetí  straně bez předch ozí ho pí semné ho souhlasu objednatele.

3. Pokud jakákolĺ  č ást Dí la podle té to Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autorské ho
dí la podle zákona ć,. 121/2oo0 sb., autorsk'ý zákon, ve znění  pozdějš í ch předp|sů , nebo
jaké hoko|i dalš í ho práva duš evní ho vlastnictví  ve smyslu pří sluš né  obecně závazné  právní
(tpravy, platí  následuj í cí :

i) Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje objednateli právo vykonávat autorská práva
k autorským dí lů m a ke vš em ostatní m právů m duš evní ho vlastnictví , která budou
vfiořena nebo zí skána podle té to Smlouvy' a uděluje objednateli, nebo se zavazuje
objednateli zajistit, licenci k casově ani ú zemně neomezené mu uýkonu vš ech
majetkorĺ 'ých práv k autorským dí lů m uvedených v $ 12-23 zákona č ,. 121l2oo0 sb.,
autorské ho zákona, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a také  k qýkonu vš ech ostatní ch práv
duš evní ho vlastnictví ; objednatel není  povinen licenci využ í t. Zhotovitel zaĺ uč uje, ž e
není  v Žádné m ohledu nijak omezen v posĘrtování  tohoto práva odpoví dají cí ho
poskytnuté  licenci, které  zí skal nebo zí ská od jiných autorů . Aby se předeš lo jakýmkoli
pochybnostem, bude autorské  dí lo znamenat v kontextu té to Smlouvy jahýkoli jedineč ný
výsledek nebo jedineč né  qýsledky tvŮrč í  č innosti autora nebo autorů , které  budou
provedeny podle té to Smlouvy nebo v souvislosti s ní  prostřednictví m plnění  ze strany
Zhotovitele a které  budou vyjádřeny v objektivně vní matelné  formě fiako jsou návrhy
stavby, exterié rové  a interié rové  prvky stavby, zahradnické  práce atd.).

ii) Zhotovitel uděluje objednateli licenci specifikovanou V předchozí m bodě i) jako licenci
rĺ ýhradní  a, s ohledem na cenu Dí la sjednanou V té to Smlouvě, zdarma.

iii) objednatelje oprávněn uděIit právo, které  je souč ástí  licence, třetí  osobě (sublicence), a
to ú plně i č ásteěně. objednatel je oprávněn upravovat nebo měnit autorská dí la nebo
jejich č ásti, jejich názvy' nebo spojovat autorská dí la nebo z nich dělat kolektivní  dí lo bez
jaĘýchkoli omezé ní . objednatel je zejmé na oprávněn upravovat nebo měnit koncepci
projektu autorské ho dí la, jeho celkorĺ ý charakter a také  jeho jednotlivé  exterié rové  a
interié rové  prvky' spojovat autorské  dí lo nebo jeho jednotlivé  č ásti atd.

iv) V rámci udělené  licence je kromě toho objednatel oprávněn už í vat autorské  dí |o
zejmé na ve formě Projektové  dokumentace (dokumentace, vizualizace atd.) nebo za
ú č elem přepracování , ú pravy nebo změny Projektové  dokumentace kvů li realizaci a dáIe
za ú č elem marketingu a propagace Projektu na veřejnosti. Zhotovitel uděluje
objednateli souhlas upravovat nebo měnit autorská dí la nebo jejich č ásti' jejich názvy,
nebo spojovat autorská dí la nebo z nich dělat kolektivní  dí lo bez jakýchkoli omezení .
Tento souhlas udě|uje Zhotovitel na celou dobu trvání  autorskoprávní  ochrany dí la.
objednatel je oprávněn k ú pravě nebo změně autorské ho dí la i ví ckrď za sebou'
odměna za tento souhlas je č ástí  celkové  ceny za Dí lo dle té to Smlouvy.

v) Zhotovitel uděluje licenciobjednateli na celou dobu trvání  majetkouých autorslcých práv.

vi) objednatel a Zhotovltel se kromě toho dohodli, ž e pokud se v budoucnosti zjislí , Že
Zhotovitel není  oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dí lů m nebo
k jakýmkoli ostatní m právů m duš evní ho vlastnictví  (např. na základě rozhodnutí  soudu,
smlouvy mezi autory a Zhotovitelem), zavazuje se Zhotovitel vyvinout maximální  ú silí  a
poskytnout veš kerou pomoc nutnou k tomu, aby pří sluš ní  autoři objednateli udělili
licenci a také  aby byla pro konkré tní  pří pady za podmí nek stanovených v té to Smlouvě
udělena ostatní  práva duš evní ho vlastnictví .

vii) Zhotovitel se zavazĄe zavázat vš echny své  poddodavatele a právní  nástupce
k udělování  a udrž ování  licence dle tohoto odstavce objednateli, a to v tomto odstavci
uvedené m rozsahu.
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xl'
Zárućní  doba, odpovědnost za vady

'l. Zhotovitel poskytuje na provedené  Dí lo vsouladu s $ 2619 obč anské ho zákoní ku zárukuza
jakost Dí la a zavazqe se, Že po dobu trvání  zárućní  doby bude Dí lo mí t vlastnosti dohodnuté
v té to Smlouvě a vlastnosti stanovené  právní mi předpisy, technickými normami, pří padně
vlastnosti obvyklé . Záruč ní  doba č iní  60 měsí cŮ ode dne předání  Dí la.

2. Ðí lo je vadné , jest|iŽe při předání  nemá a po dobu zárućní  doby nebude mí t vlastnosti
stanovené  touto Smlouvou' popří padě vlastnosti obvyklé  u Dí la té to kategorie, dále nenĹli
kompletní  a má-li právní  vady nebo nenĹli provedeno podle té to Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje reklamované  vady Dí la bezplatně odstranit. Po řádné m oznámení  vady
je Zhotovitel povinen se nejpozději do 4 dnů  dostavit na urč ené  mí sto (sí dlo objednatele), kde
proběhne projednání  vady. Zhotovĺ tel je povinen oprávněně reklamované  vady Dí la bezplatně
odstranit v lhů tě 30 dnů  od projednání  reklamace, pří padně v termí nu vzájemně dohodnuté m.

4. Zhotovitel neodpoví dá za vady, které  vznikly použ ití m podkladů  a věcí  poskytnuých
objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaloŽení  veš keré  pé č e zjlstit jejich nevhodnost
nebo objednatele na jejich nevhodnost upozornil, ale ten na jejich pouŽití  pí semně trval.

5. V pří padě prodlení  Zhotovitele s odstranění m oprávněně a řádně reklamovaných vad, nebo
pokud Zhotovitel odmí tne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto odstranit na své  náklady a
Zhotovite|je povinen objednateli uhradit náklady vynaloŽené  na odstranění  vad, a to do 15 dnů
od jejich pí semné ho uplatnění .

6. V pří padě uýskytu neodstranitelných vad je objednatel oprávněn od té to Smlouvy odstoupit
nebo uplatnit slevu ve v'ýš i urč ené  znaleckým posudkem dohodnuté ho č i v pří padě nedohody
stran o osobě znalce které hokoliv soudní ho znalce urč ené ho objednatelem.

7. Każ dá vada musí  být reklamována jen pí semnou formou, doporuč eným dopisem s přesným
popisem vady a její ho projevu. Jední m dopisem je moŽné  reklamovat ví ce vad.

xll.
Smluvní  pokuĘ

1' Zhotovitelje v pří padě prodlení  s provedení m Dí la dle té to Smlouvy povinen zaplatit objednateli
smluvní  pokutu ve výš i o,1 o/o ze sjednané  celkové  ceny dí la zakaŽdý den prodlení .

2. V pří padě prodlení  s odstranění m vad Dí la zjiš těných v přejí mací m ří zení  ve lhů tě sjednané  pro
odstranění  takorĺ ýchto vad č i v zárućní  době objednatelem reklamovaných vad je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,1 o/o ze sjednané  celkové  ceny dí la za
kaŽdou vadu a den prodlení  aŽ do dne, kdy budou vady odstraněny Zhotovitelem nebo třetí
osobou.

3. V pří padě poruš ení  povinnosti Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu s relevantní mi obecně
závaznými právní mi předpisy, technickými normami nebo rozhodnutí mi orgánů  státní  správy č i
samosprávy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  poĘutu ve qýš i o,1o/o Za sjednané  celkové
ceny Dí la zaRaž dé  takové  jednotlivé  poruš ení  povinnosti.

4. V pří padě poruš ení  povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způ sobem
stanoveným v té to Smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu ve uýš i 0,1 o/o Za
sjednané  celkové  ceny Dí la zakaŽdé  takové  jednotlivé  poruš ení  povinnosti.

5. V pří padě nepředlož ení  dokladů  o pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí  osobě
Zhotovitelem na Žádost objednatele č i v pří padě poruš ení  jiných povinností  dle č l. XlV. odst. 2,
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu, a to ve výš i ĺ 0.000'- Kč  za każ dý
započ ;atý den prodlen í .
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6. Zaplacení m smluvní  pokuty stanovené  v té to Smlouvě není  dotč eno právo které koliv smluvní
strany na náhradu š kody v plné  Vyš ĺ , která vznikla v dů sledku poruš ení  povinnosti
sankcionované  smluvní  pokutou'

7. V pří padě, ž e i přes upozornění  objednatele bude trvat poruš ení  povinností  Zhotovitele
založ ených v té to Smlouvě, a objednateli za to bude uloŽena sankce, zavazĄe se Zhotovitel
objednateli sankci uhradit v plné  v'ýš i, a to nejpozději do dne splatnosti uloŽené  sankce.

Celková výš e smluvní ch pokut je omezena limitem 'loo o/o rnýš e celkové  ceny dí la, přič emŽ smluvní
pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuý nevyluč uje souběŽné  uplatnění
jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

Sm|uvní  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvní
straně k její  ú hradé . Yýan musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

xllt.
Vyš š í  moc, prodlení  smluvní ch stran

1' Sm|uvní  strany nejsou v prodlení  s plnění m závazkil dle té to Smlouvy, pokud nemohly plnit pro
okolnosti vyluč ují cí  odpovědnost (vyš š  í  moc).

2. Za vyš š í  moc se pro ú č ely té to Smlouvy povaŽují  takové  mimořádné  a nepředví dané  okolnosti
nezávislé  na vů li smluvní ch stran, které  se na ně odvolávají , které  vznikly po uzavření  té to
Smlouvy a které  nebylo mož né  v době vzniku té to Smlouvy předví dat, např. válka, ž ivelné
katastrofy.

3.7a vyš š í  moc se nepovaž uje prodlení  v plnění  poddodavatelů , pokud nebylo způ sobeno vyš š í
mocí '

4. o vzniku a ukonč ení  okolností  vyš š í  moci se budou smluvní  strany pí semně informovat do pětĺ
dnů  po vzniku okolností  vyš š í  moci, přič emŽ ta smluvní  strana, která se odvolává na vyš š í  moc,
je povinna napoŽádání  předloŽit hodnověrný dŮkaz o té to skuteč nosti, pří padně umož nit druhé
straně osobně se přesvědč it o vzniku vyš š í  moci. Nastanou-li okolnosti vyš š í  moci, prodluŽuje
se doba plnění  o dobu, po kterou budou okolnosti vyš š í  moci pů sobit.

s. zaana smluvní  strana není  odpové dná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, ž e i
druhá smluvní  strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

xtv.
Pojiš tění

1. Zhotovitel je povinen mí t pro pří pad odpovědnosti za š kodu způ sobenou poruš ení m suých
povlnností  podle té to Smlouvy ďnebo v souvislosti s ní  uzavřenou pojistnou smlouvu s
renomovanou pojiš ť ovnou na pojistné  plnění  v rozsahu nejmé ně 1 000 000'- Kč . Zhotovitel
prohlaš uje, Že je ke dni uzavření  té to Smlouvy pojiš těn pro pří pad vzniku jaké koliv ú jmy
zpť lsobené  objednateli nebo jiným třetí m osobám v souvislosti s plnění m té to Smlouvy s tí m,
ž e pojiš tění  je sjednáno na pojistné  plnění  nejmé ně ve,v'ýš i uvedené  v předchozí  větě.

2. Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu trvání  té to smlouvy na Žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení  pří sluš né  pojiš ť ovny, pří p. potvrzení
pojiš t'ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci pojiš tění  v rozsahu
pož adované m v předchozí m odstavci. Zhotovitel se zavazuje zajistit, ž e pojistná smlouva
zů stane v tomto č lánku uvedené m rozsahu platná po celou dobu trvání  té to Smlouvy. V
pří padě neplatnosti č i nepředví dané ho zán|ku takové  pojistné  smlouvy je Zhotovitel povinen
uzavří l ve lhů tě 10 dnů  novou pojistnou smlouvu za podmí nek, které  budou pro objednatele
alespoň stejně výhodné , jako pojistné  podmí nky a plnění  podle neplatné  nebo zaniklé  pojistné
smlouvy. Veš keré  náklady Zhotovitele souvisejí cí  s pojiš tění m dle tohoto ělánku jsou jiŽ
zahrnuty v celkové  ceně Dí la.
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xv
odstoupení

1. objednatel má právo od té to Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v pří padě:

a) bude_li rozhodnuto o ú padku Zhotovitele

b) prodlení  s povinností  Zhotovitele dokonč it etapu nebo Dí lo dle té to Smlouvy o ví ce neŽ 30
dní

c) nedodrŽování  předepsané  kvaliĘ  Dí la a dohodnutých podmí nek s objednateli přes
pí semné  upozornění  objednatele, pokud Zhotovitel ani v přiměřené  náhradní  lhů tě,
poskytnuté  mu objednatelem, takto zjiš těné  vady kvaliĘ  a poruš ení  dohodnuých
podmí nek neodstraní

d) nedodrŽování  postupu provádění  Dí la dle té to Smlouvy, pokud nebudou nedostatky
odstraněny ani v přiměřené  náhradní  lhů tě stanovené  objednatelem V pí semné m
upozornění

e) Zhotovitelvstoupí  do likvidace
f) nastane vyš š í  moc uvedená v té to Smlouvě a na dobu minimálně 30 dnů  znemoŽní

Zhotoviteli p\nit závazky ze Smlouvy.

2. Zhotovttelje oprávněn od té to Smlouvy odstoupit v pří padě:

a) bude-li rozhodnuto o ú padku Zhotovitele

b) prodlení  objednatele s platbou za celkovou cenu o ví ce neŽ 60 dnů

c) bude-li Zhotovitel nucen z dů vodů  na straně objednatele přeruš it práce na dobu delš í  než
5 měsí ců

d) objednatel vstoupí  do likvidace
e) nastane vyš š í  moc uvedená v té to Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů  znemoŽní

objednateli plnit závazky ze Smlouvy'

3. odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně, jinak je neplatné . odstoupení  od
Smlouvy musí  být doruč eno druhé  straně. Smluvní  strany se dohodly, Že odstoupení  od
Smlouvy je druhé  straně doruč eno třetí  den po odeslání  (doporuč eně) na adresu sí d|a strany,
které  je odstoupení  urč eno. Za den odstoupení  od Smlouvy se povaŽuje den, kdy bylo pí semné
oznámení  o odstoupení  doruč eno druhé  smluvní  straně.

4. odstoupení m od Smlouvy nejsou dotč ena práva smluvní ch stran na ú hradu splatné  smluvní
pokuý a na náhradu š kody.

5. odstoupení  od té to Smlouvy je vŽdy s ú č inky EX NUNO, tedy od okamŽiku zániku Smlouvy.

6. Pokud není  rĺ ýš e uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukonč ení  té to Sm|ouvy se smluvní  strany
zavazují  vypořádat svá vzájemná pĺ áva a povinnosti vyplývají cí  zté to Smlouvy do 60 dnů  od
její ho ukonč ení , přič emŽ jako podklad pro vypořádání  slouŽí  orientač ní  ocenění  dí lč í ch ěástí  Dí la
dle Nabí dky. Pokud k vypořádání  nedojde, pak vycházejí c z uvedené ho principu provede ocenění
objednatel, přič emŽ na výsledek bude započ tena jiŽ uhrazené  splátky ceny Dí la. Pří padný rozdí I
tj. doplatek anebo přeplatek bude uhrazen anebo vrácen do 10 pracovní ch dnů  od vypořádání
resp. oznámení  objednatele.

7. Předěasné  ukonč ení  té to Smlouvy nebude mí t vliv na nároky objednatele na odstranění
pří padných vad Dí la, na záruku za jakost Dí la udělenou podle té to Smlouvy ani na nárok na
jakoukoli š kodu č i smluvní  pokutu, které  vznikly před ukonč ení m nebo i po ukonč ení  Smlouvy
v dů sledku pInění  Zhotovitele. Předč asným ukonč ení m té to Smlouvy souč asně nejsou dotč ena
práva poskytnutá Zhotovitelem k autorské mu dí lu do okamŽiku předč asné ho ukonč ení  Smlouvy.

8. Smluvní  strany si sjednávají  mož nost odstoupení  od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu
s 2001 a nás!' obč anské ho zákoní ku, ato z dů vodu, zjistĹli objednavatel po uzavření  smlouvy, Že
nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky z té to smlouvy vyplývají cí ' ač koliv před uzavření m
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smlouvy na základě jemu dostupných inÍ ormací  tuto skuteč nost nepředví dal a ani předví dat
nemohl. objednatel uhradí  Zhotoviteli tu č ást plnění , Kĺ erá jiŽ byla na základě té to smIouvy
Zhotovitelem provedena do okamž iku odstoupení  od smlouvy.

xvl.
Společ ná a závěreč ná ustanovení

1. Smluvní  strany sjednávají  právo objednatele prové st jednostranný zapoćet vzájemných
pohledávek, a to i v pří padě pohledávky nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu s 1987 odst. 2
obč anské ho zákoní ku.

2. NestanovĹli dohoda smluvní ch stran jinak, tuto Smlouvu č ijednotlivá práva č i pohledávky zní
plynoucí  Zhotovitel není  oprávněn postoupit bez předchozí ho souhlasu objednatele.

3. Stane_li se některé  z ustanovení  té to Smlouvy neplatným nebo neú č inným, nemá tato
skuteč nost vliv na ostatní  ustanovení  té to Smlouvy, která zů stávají  platná nebo ú ěinná.
Smluvní  strany se v tomto pří padě zavazují  nahradit ustanovení  neú ěinné  ustanovení m
ú ěinným a ustanovení  neplatné  ustanovení m platným, a to tak, aby nejlé pe odpoví dalo
pů vodně zamýš lené mu obsahu a ú č elu ustanovení  neú č inné ho nebo neplatné ho. Do doby
nahrazení  podle předchozí  věý platí  odpoví dají cí  ú prava obecně závazných právní ch
předpisŮ.

4. Smluvní  strany v'.ýslovně souhlasí  s tí m, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci
smluv Technické  správy komunikací  hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené  objednatelem, která
je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o smluvní ch stranách, předmětu Smlouvy, č í selné
označ ení  té to Smlouvy a datum její ho podpisu. Tí mto není  dotč ena povinnost smluvní  strany
chránit své  obchodní  tajemství  ve smyslu s 504 obč anské ho zákoní ku.

5. Smluvní  strany qýslovně sjednávají , Že uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv dle zákona
ć.340l2a15 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajlstí  objednatel.

6. Změny té to Smlouvy mohou být realizovány pouze formou pí semných dodatků  podepsaných
oprávněnými zástupci obou Sm|uvní ch stran a dle pravidel zák. č ;. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Faktická změna předmětu Dí la nemá, bez uzavření  dodatku, vliv na cenu
ani termí n provedení  Dí la.

7. Zhotovitel i objednatel qýslovně přebí rá nebezpeč í  změny okolností .

8. }<až dá ze smluvní ch stran potvrzuje, ž e při sjednávání  té to Smlouvy postupovala č estně a
transparentně a souč asně se zavazuje, Že takto bude postupovat i při plnění  té to Smlouvy a
veš keých č innostech s ní  souvisejí cí ch. Smluvní  strany potvrzují , Že se seznámily se
zásadami Criminal compliance programu Technlcké  správy komunikací  hl. m. Prahy, a.s.
(dále jen,,ccP"), zveřejněných na webových stránkách objednatele, zejmé na s Kodexem CCP
a zavazují  se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat. Kaidá ze smluvní ch
stran se zavazltje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné  podezření  na
spáchání  trestné ho č inu ěi k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze smluvní ch stran nemohla
biýt přič tena odpovědnost podle zák. ć.418120'|1 sb., o trestní  odpovědnosti právnických osob
aří zení  proti nim nebo nevznikla trestní  odpovědnost' jednají cí ch osob podle zák. č ,.40l2oo9
Sb., trestní  zákoní k.

9. Práva a povinnosti smluvní ch stran vyplývají cí  z té to Smlouvy se ří dí  obč anským zákoní kem a
ostatní mi pří sluš nými 'právní mi předpisy ěeské ho právní ho řádu. Spor srnluvní ch stran
v souvislosti touto SmIouvou bude rozhodován věcně a mí stně pří sluš ným obecným soudem
Č eské  republiky.

10. Tato Smlouva je vyhotovena Ve 4 rĺ .ýtiscí ch , z nichŽ. po dvou vyhotovení ch obdrŽí  kaž dá ze
smluvní ch stran.

11. Tato Smlouva v plné m rozsahu nahrazuje ujednání  stran ohledně předmětu plnění  dle té to
Smlouvy, ke kteým doš lo před její m uzavření m.
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12. Tato smlouva nabýuá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranamia účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

13. Nedílnou součástítéto Smlouvy je následujícípříloha:

Přĺloha č.1 Podrobná speciflkace ceny

Příloha ě.2 Seznam poddodavatelů - neobsazeno

V Praze dne
-9. 01, 2020

V Praze dne

Technická

Generální ředitel a předseda pňedstavenstva předseda

TEcłl' sPRÄvA KoMUHlKAcĺ
_ hl.m. PRAHY, a.s.
Rásnovka 770ł8, ťa 00 PRAHA 1

103

ln
místopňedseda

zhotovitel

-14-


