SMLOUVA O DÍLO
Název:
Právní forma:
IČO:
Sídlo:
Zástupce:
Bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví
Organizační složka státu
48135267
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Mgr. Viktor Pokorný, předseda úřadu
21622001/0710, Česká národní banka

a
Název:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
(dále jen „Zhotovitel“)

Ing. Jiří Vacek
70377111
CZ7405033174
Vojtěšská 15, Praha 1 PSČ 110 00
Ing. Jiří Vacek
nerelevantní
478943323/0300, ČSOB a.s.

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)
1. Předmět smlouvy
1.1.

Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v
realizaci dislokace Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a jeho
příspěvkové organizace ze stávajícího sídla do nové lokality – administrativní budovy Na
Žertvách 24, Praha 8 – Libeň a zpět do sídla Objednatele.

1.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách:

1.2.1.

1. etapa
Specifikace služby:
-

Zpracování časového plánu dislokace zadavatele do nové lokality
Specifikace a soupis činností spojených s dislokací
Koordinace postupu přípravných prací na dislokaci
Koordinace postupu stavebních prací a úprav v nové lokalitě
Koordinace postupu úprav IT služby
Účast na jednání porad vedení zadavatele
Účast na kontrolních dnech stavby Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Aktualizace časových plánů ve vazbě na postup stavebních prací, IT prací a příprav na
transport – přesun ze stávající lokality do nové lokality
dále dle potřeby a příkazů Objednatele.
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1.2.2. 2. etapa
Specifikace služby:
-

Zpracování časového plánu dislokace zadavatele do sídla po ukončení rekonstrukce
Specifikace a soupis činností spojených s dislokací do sídla zadavatele po ukončení
rekonstrukce
Koordinace postupu přípravných prací na dislokaci do sídla zadavatele po ukončení
rekonstrukce
Účast na jednání porad vedení zadavatele
Účast na kontrolních dnech stavby Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Aktualizace časových plánů ve vazbě na postup stavebních prací a vybavení nábytku –
přesun do sídla zadavatele po ukončení rekonstrukce
Zpracování podkladů pro zadávací řízení – stěhování do sídla zadavatele po ukončení
rekonstrukce;
dále dle potřeby a příkazů Objednatele
(dále jen „Dílo“).

1.3. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo v souladu se všemi
podmínkami Smlouvy sjednanou cenu.
2. Doba, způsob a místo plnění
2.1.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 24 měsíců od zahájení plnění.

2.2.

Místem plnění je sídlo Objednatele, administrativní budova Na Žertvách 24, Praha 8 – Libeň,
případně podle povahy plnění i sídlo Zhotovitele za součinnosti Objednatele.

2.3.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou a včasnou součinnost k provádění
Díla, kterou lze od něj spravedlivě požadovat.

2.4.

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že provádění Díla může ovlivnit provoz Objednatele.
Zavazuje se proto provádět Dílo tak, aby svou činností neohrozil ani neomezil provoz ani jinou
činnost Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škody, které Objednateli vznikly porušením jeho
závazku dle předchozí věty, ledaže předem písemně oznámil Objednateli, že prováděním Díla
může dojít ke konkrétnímu omezení provozu, Objednatel na provedení Díla trval a Zhotovitel
nebyl objektivně schopen tomuto omezení výkonu zabránit, nebo Zhotovitel neměl a nemohl
omezení předvídat ani při vynaložení odborné péče a nebyl schopen mu zabránit, a to ani při
vynaložení odborné péče.

2.5.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s právními předpisy a svou odbornou erudicí.

2.6.

Na případné překážky v provádění Díla je Zhotovitel povinen Objednatele bez zbytečného
odkladu upozornit a navrhnout řešení daných překážet a další postup v provádění Díla.
3. Cena a platební podmínky

3.1.

Cena za Dílo činí 1 920 000,- Kč bez DPH, tj. 2 323 200,- Kč (včetně DPH ve výši dle účinných
právních předpisů (dále jen „Cena“).
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3.2.

Cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené
s realizací Díla.

3.3.

Objednatel neposkytuje zálohy.

3.4.

Právo na úhradu Ceny vzniká Zhotoviteli po řádném plnění Díla, a to za každý měsíc, ve kterém
bylo Dílo plněno ve výši 1/24 z Ceny, na základě faktury vystavené Zhotovitelem a doručené
Objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu. Podkladem pro fakturu bude
akceptační protokol potvrzený Objednatelem.

3.5.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost řádně
vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

3.6.

Fakturu Zhotovitel Objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu v čl. 5 této
Smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky Objednatele.
4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.

4.2.

Zhotovitel se dále zavazuje:
4.1.1.

poskytovat řádně a včas plnění bez faktických a právních vad;

4.1.2.

postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností
a sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele;

4.1.3.

upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož
i
poskytovat
Objednateli
veškeré
informace,
které jsou pro provedení Díla nezbytné;

4.1.4.

neprodleně
oznámit
písemnou
formou
Objednateli
překážky,
které mu brání v plnění Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním
Smlouvy;

4.1.5.

upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých
možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;

4.1.6.

během provádění Díla umožnit Objednateli potřebnou kontrolu dokončených Díla,
pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění
Zhotovitele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínu dodání Díla.

Objednatel se dále zavazuje:
4.2.1.

poskytovat Zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění
povinností Zhotovitele dle Smlouvy;

4.2.2.

zabezpečit pro pracovníky Zhotovitele přístup do určených objektů Objednatele za
účelem řádného plnění Smlouvy; je-li to pro řádné plnění Smlouvy potřeba;

4.2.3.

připravit a technicky zabezpečit prostory pro poskytování plnění Zhotovitelem
a vytvořit potřebné podmínky pro práci konzultantů Zhotovitele;

4.2.4.

akceptovat realizované Dílo řádně, včas, s odbornou péčí, v odpovídající kvalitě a
v souladu s danými specifikacemi.

3

5. Doručování a pověřené osoby
5.1.

5.2.

Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „sdělení“) doručují smluvní strany na
následující korespondenční adresy:
5.1.1.

korespondenční adresa Objednatele: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

5.1.2.

korespondenční adresa Zhotovitele: Vojtěšská 15, 110 00 Praha 1

Sdělení mohou být doručována
e-mailové adresy smluvních stran:

též

prostřednictvím

e-mailu

na

následující

5.2.1. e-mailová adresa Objednatele: vesely@agentura-cas.cz; pokorny@unmz.cz
5.2.2.
5.3.

e-mailová adresa Zhotovitele: vacek.jirka@volny.cz

Osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:
5.3.1.

za Objednatele: Mgr. Viktor Pokorný, Mgr. Zdeněk Veselý

5.3.2.

za Zhotovitele: Ing. Jiří Vacek

5.4.

Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční a/nebo emailovou adresu, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná
jeden (1) den po doručení sdělení druhé smluvní straně.

5.5.

Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez
takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:
5.5.1.

v případě odeslání sdělení prostřednictvím provozovatele poštovní služby na
korespondenční adresu smluvní strany dle této Smlouvy třetím (3.) dnem ode dne jeho
prokazatelného odeslání, přičemž sdělení se v případě nezastižení adresáta uloží na
poště;

5.5.2.

v případě odeslání na e-mailovou adresu smluvní strany dle této Smlouvy prvním (1.)
dnem po jeho prokazatelném odeslání;

přičemž doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl. Je-li sdělení
odesláno z e-mailové adresy dle této Smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem nebo ve
formě PDF s podpisem smluvní strany, je takové sdělení považováno za písemné, nestanoví-li
v konkrétním případě jinak donucující ustanovení právního předpisu.
6. Smluvní pokuty, úrok z prodlení
6.1.

Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Smluvní strany se
dohodly, že povinnost zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z
porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu
převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána
s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení Ceny.

6.2.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den a případ prodlení.
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6.3.

Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v
jakém dle této Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, si sjednaly smluvní strany úrok
z prodlení ve výši 0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

6.4.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů od data, kdy byla povinné smluvní
straně doručena písemná výzva k zaplacení oprávněnou smluvní stranou, a to na účet oprávněné
smluvní strany uvedený v písemné výzvě.

6.5.

Každá smluvní strana odpovídá druhé smluvní straně za škodu způsobenou porušením
povinností z této Smlouvy, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi
vylučujícími odpovědnost.

6.6.

Za okolnosti vylučující odpovědnost budou považovány zejména stávky, výluky, veškeré spory
se zaměstnanci (týkající se zaměstnanců smluvní strany nebo jiných zaměstnanců), požáry,
povodně, exploze, přírodní katastrofy, ozbrojené operace, blokády, sabotáže, revoluce, vzpoury,
občanské nepokoje, teroristické útoky nebo jejich hrozba, havárie na výrobních zařízeních.
7. Ukončení smlouvy

7.1.

Smlouva může být kdykoliv ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

7.2.

Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na
zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat
strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, řešení sporů
mezi smluvními stranami.

7.3.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení
Zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat zejména prodlení
Zhotovitele s předáním dokončeného Díla v termínu dle odst. 2.1 této Smlouvy delším než deset
(10) dnů.

7.4.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od smlouvy
zejména:
a)

jestliže Objednatel nebude mít dostatek finančních prostředku na realizaci dílčích částí
plnění, nebo

b)

jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek
Zhotovitele, nebo

c)

Zhotovitel vstoupil do likvidace; nebo

d)

Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v této Smlouvě; nebo

7.5.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy.

7.6.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství,
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
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8. Závěrečná ustanovení
8.1.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v Registru smluv.

8.2.

Nestanoví-li tato Smlouva jinak platí pro každou etapu plnění znění této Smlouvy obdobně.

8.3.

Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným
dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami.

8.4.

Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České
republiky s vyloučením jeho kolizních norem.

8.5.

Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1).

8.6.

Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím
podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě,
podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými
podpisy.

V Praze dne ………………

V Praze dne ……………………………

Objednatel:

Zhotovitel:

____________________
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví
Mgr. Viktor Pokorný, předseda úřadu

____________________
Ing. Jiří Vacek
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