
 
Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 
I. Smluvní strany 

Zhotovitel: 
Jméno/Název:   BFB - studio, spol.s.r.o. 
IČ, DIČ:    48535826 
Místo podnikání/Sídlo:  Perunova 798/15, 130 00  PRAHA 3 
zápis v obchodním rejstříku: ……… 
bankovní spojení:   
e-mail, tel.:   602 663 780 
zastoupen:   Ing. arch. Antonín Buchta 

a 
Objednatel: 

Město Nymburk 
IČ, DIČ:    00239500, CZ00239500 
sídlo MěÚ:    Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení:  Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
e-mail, tel.:   pavel.fojtik@meu-nbk.cz, 325501215 
zastoupen:   PhDr. Pavel Fojtík, starosta města 

 
II. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele;  
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od 
zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. 
 
Dílo:  Vypracování konkurenční opoziční studie proti studii vypracované firmou Atelier 11 

HK, s.r.o. na objekt městského plaveckého bazénu a městských lázní. Náplní studie 
jsou tyto, již Radou města schválené body: 

 bazén délky 25m s pěti dráhami s obložením v keramice;  

 v objektu bývalých lázní vytvoření prostor pro tzv. doprovodné služby jako např. 
kadeřnictví, kosmetika, masáže apod.; 

 do objektu městských lázní zakomponovat plavání kojenců; 

 řešit saunu v bazénu s možností i samostatného přístupu mimo bazén; 

 šatny pro bazén společné s převlékacími kabinkami; 

 v horní části tribuny zachování pouze galerie se samostatným vstupem pro 
veřejnost, dolní část tribuny zrušit; 

 místo tobogánu a skoků do vody řešit v rekreační části skluzavku o třech oddílných 
drahách s vlastním dojezdem, brouzdaliště, výukový bazén, rekreační bazén a 
whirpool; 

 v bazénu nebo rekreační části řešit páru a ohřívací lavice; 

 ve wellness bude teplovzdušná sauna, pára a Kneipův chodník; 

 bufet pouze pro základní občerstvení; 
Požadované doklady:  Předání Oponentní studie 3x v listinné podobě, 1x v DWG (příp. jiný běžný 

CAD formát), 1x elektronicky v čitelném formátu (např. PDF, JPEG, apod.) pro 
případné další použití v zapracování do dalších stupňů PD. 

 Rozpis výkresů k předání: Zákres do katastrální mapy, Situace stavby, 
Půdorysy podlaží, Řezy, Pohledy, Vizualizace veřejného bazénového prostoru. 

Místo plnění: Plavecký bazén a městské lázně Nymburk, Boleslavská 319 
Termín předání:  Do 30. ledna 2017 
 
III. Cena  



Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných: 

 
Výše:    180 000,00 Kč bez DPH 
 DPH 21%   37 800,00 Kč 
 Cena   c e l k e m 217 800,00 Kč včetně DPH 

 
Splatnost: 30 dní od předání a převzetí oponentního díla odepsáním z účtu objednatele. 
 
IV. Další ujednání 
Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným 
předávacím protokolem. 
Smluvní strany se dohodly, že předáním díla zhotovitelem a uhrazením ceny díla ze strany 
objednatele bude zhotovitelem poskytnuta licence k jeho užití v dalších stupních projektové 
dokumentace s podmínkou uzavření smlouvy na tzv. „autorský dohled“. 
 
Smluvní pokuty, záruka,  
V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínu sjednaném 
v této Smlouvě – objednávce uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

 
V. 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, oboustranně 
podepsanými. 
Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč.zák.) není přijetím nabídky 

na uzavření této smlouvy či jejího dodatku.  

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
Zveřejnění v Registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma 
smluvními stranami. 
Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně 
dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž obsah 
této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Tento souhlas se týká i 
takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 
101/2000 Sb.), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. Účastníci této smlouvy dávají 
zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním 
veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, 
za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a zpřístupnění obsahu této smlouvy 
veřejnosti. 
 
 
V Praze dne ………………     V Nymburce dne 16.1.2017 
 
 
Za zhotovitele:       Za objednatele:   
 
 
 
………………………………..     ………………………………..  


