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SMLOUVA O DÍLO 
 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4, PSČ 116 39 

IČ:    00216208 

DIČ:    CZ00216208 

zastoupená:   prof. PaedDr. Michalem Nedělkou, Dr. - děkanem 

bankovní spojení:  účet číslo 85236011/0100, vedený u Komerční banky a.s. 

na straně jedné,  

dále jen „objednatel“ 

a 

 

Hlaváček – architekti, s.r.o. 

Se sídlem Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 

IČ:    25926497 

DIČ:    CZ25926497 

zastoupená:   prof. Ing. arch.  Michalem Hlaváčkem 

bankovní spojení:  účet číslo 2102732914/2700, vedený u UniCredit Bank Czech 

Republik and Slovakia, a.s. 

na straně druhé,  

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů, tuto  
 

SMLOUVU O DÍLO 

číslo objednatele: 20V-0009 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 

smluveném termínu, na své náklady projekční práce včetně zpracování dokumentace 

(projekt, vizualizace), spojené s akcí, která bude zaregistrována Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT ČR, to vše v rozsahu níže uvedené 

veřejné zakázky na služby s názvem PedF – 2020 - Architektonický návrh interiérů, tj. 

provést projekční práce, v rozsahu a kvalitě, specifikovaných v zadávací dokumentaci a 

podle specifikace vyplývající z ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek 

uvedených v této smlouvě (dále jen „dílo“). 

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o veřejné 

zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízení“) uskutečněného podle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na 
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základě nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen 

v rámci plnění předmětu této smlouvy dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace 

zadávacího řízení a dodržet veškeré své závazky vyplývající z nabídky podané zhotovitelem 

v zadávacím řízení. 

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 214 

a § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém profilu 

tuto smlouvu včetně jejich příloh a případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za 

plnění veřejné zakázky.     

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 

zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 

podmínek. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 

závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla. 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy a předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek v 

této smlouvě uvedených na svůj náklad a na své nebezpečí předmět díla, tj. zpracování 

studie interiéru a projektové dokumentace k etapovité rekonstrukci interiérů společných 

prostor budovy objednatele na adrese Magdaleny Rettigové 47/4, Praha 1 - Nové Město, 

včetně obou dvorků a pochozí terasy na střeše auly, které se nachází ve vnitrobloku 

budovy, auly, dalších reprezentačních prostor, tří typových učeben a hygienických zařízení, 

a to vše řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně objednatelem požadovaných 

změn, a dále poskytnout konzultační služby na vybraných kontrolních dnech realizovaných 

v rámci aktuálně zpracovávané projektové dokumentace pro rekonstrukci celého objektu 

- akce „PedF – Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény 

Rettigové 47/4, Praha 1“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním 

číslem zakázky Z2019-027082 dne 5. srpna 2019. Veškeré shora uvedená činnosti 

zhotovitele dále společně jen „dílo“. Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit 

a zhotoviteli řádně zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou 

sjednaných.  

2. Zhotovitel je povinen vykonávat řádně a včas, tj. bez zbytečných odkladů veškeré činnosti, 

spojené s kontrolou dokumentace ve vztahu k výsledkům projekční činnosti akce „PedF – 

Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, 

Praha 1“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 

Z2019-027082 dne 5. srpna 2019. 

3. Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo i jeho části v souladu s právními předpisy a 

obecně závaznými normami podle požadavků objednatele, dotčených orgánů a institucí. 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 

ovlivnit plnění termínů, dosažení kapacit, náklady stavby nebo jiné podstatné skutečnosti 

a přizvat objednatele ke všem zásadním jednáním. V případě, že zhotovitel v průběhu díla 

zjistí skutečnosti, které by mohly ovlivnit plnění požadavků dle této smlouvy, je povinen 

neprodleně, nejvýše však ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dnů písemně informovat 

objednatele a vyčkat jeho rozhodnutí a toto přijmout. 

5. Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci k provedení stavby tak, aby na jejím základě 

mohla být stavba neprodleně zahájena, a to v jednotlivých prostorech nezávisle na sobě, 
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s předpokladem etapizace rekonstrukcí, a nezávisle na rekonstrukci celého objektu na 

adrese Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1 - Nové Město.  

6. Dokumentace bude zpracována v rozsahu a kvalitě obvyklé a potřebné pro daný stupeň 

dokumentace a rozsah zakázky a s přihlédnutím k požadavkům objednatele. 

7. Zhotovitel se tímto zavazuje vypracovat veškerou dokumentaci podle příslušných ČSN i ISO 

norem v částech závazných i doporučujících. Odchylky musejí být vždy odsouhlaseny 

objednatelem. Součástí dokumentace bude soupis všech ČSN, vztahujících se 

k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis dalších použitých předpisů. 

8. Zhotovitel zpracuje při ukončení projektových prací jako součást projektové dokumentace 

pro provedení interiérového vybavení kalkulace nákladů na samotné zhotovení 

interiérového vybavení a úplný výčet s podrobnou specifikací prací a materiálů, které 

budou použity při realizaci, včetně podrobného a úplného výkazu výměr, a tyto předá spolu 

s projektovou dokumentací pro provedení interiérového vybavení objednateli. 

9. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v zadávacím řízení uvést případné rozpory mezi 

dokumentací objednatele, které by bránily řádnému a včasnému dokončení díla. Na 

případné nedostatky či rozdíly v dokumentaci a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž 

zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření této smlouvy, nebude objednatelem brán 

zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednaných 

podmínek podle této smlouvy řádně a včas. 

10. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 

zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 

objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout 

jakékoli jiné osobě. 

 
Článek III. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VII., odst. 

1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených v ustanovení 

článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této smlouvě.  Zahájení 

plnění Díla dle této Smlouvy započne po nabytí účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel zahájí plnění Fáze 1 po vložení smlouvy do Registru smluv. 

a) Fáze 1 - Zhotovitel se zavazuje realizovat konzultace se zhotovitelem akce „PedF – 

Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, 

Praha 1“, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 

Z2019-027082 dne 5. srpna 2019 na téma základní typologie světel (kvůli 

rozvodům), dlažby, dispozice dvorků a terasy a zpracovat studii interiérů a exteriérů 

nejpozději do 12 (dvanácti) týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Rozpracovanou část studie interiérů a exteriérů, jejíž rozsah je definován fází 1, předá 

Zhotovitel Objednateli, přičemž o předání studie bude mezi smluvními stranami 

sepsán Předávací protokol č. 1, který bude podepsán ze strany Objednatele osobou 

pověřenou a zástupcem Zhotovitele.  

 

Za řádně předané plnění Fáze 1 bez vad a nedostatků pro účel zaplacení ceny za tuto 

Fázi 1 bude toto plnění Fáze 1 považováno jen, pokud bude řešení akceptováno 

zhotovitelem akce „PedF – Projektová dokumentace –Etapová rekonstrukce objektu 

Magdalény Rettigové 4, Praha 1.  
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b) Fáze 2 - Zhotovitel se zavazuje finalizovat rozpracované podklady z fáze 1 a zpracovat 

zbývající návrhy interiérů, včetně vnitrobloků – návrhy interiérových prvků (osvětlení, 

nábytek), barevnost stěn, stropů, podlah (specifikace materiálů), dispoziční návrhy, 

v souladu s bodem 2.2 Výzvy nejpozději do 14 (čtrnácti) týdnů od obdržení písemné 

výzvy Objednatele k zahájení plnění Díla. 

Příslušný počet vyhotovení této projektové dokumentace předá Zhotovitel Objednateli, 

přičemž o předání této projektové dokumentace bude mezi smluvními stranami 

sepsán Předávací protokol č. 2, který bude podepsán ze strany Objednatele osobou 

pověřenou a zástupcem Zhotovitele.  

Fáze 2 bude ukončena zpracováním a předáním projektové dokumentace 

architektonického návrhu interiérů budovy včetně vnitrobloku ve prospěch 

Objednatele a jejím odsouhlasením (podepsáním Předávacího protokolu č. 2) 

Objednatelem. 

 

2. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a jeho protokolárním předáním objednateli ve 

sjednaném termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá 

objednateli právo od této smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

 
Článek IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 

nabídky ze dne (Doplní uchazeč), zpracované na základě požadavku zhotovitele pro 

předmět díla v rozsahu realizačního projektu stavby v cenové úrovni ke dni předání 

dokončeného předmětu díla podle této smlouvy. Rozpočet ceny díla je součástí této 

smlouvy. 

2. Celková cena díla činí: 

Fáze 1: 

200 000,- Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané 

hodnoty z této ceny činí 42 000,- Kč (slovy: čtyřicetdvatisíce korun českých), tj. celková 

cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 242 000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdvatisíce 

korun českých); 

Fáze 2: 

290 000,- Kč (slovy: dvěstědevadesáttisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty 

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

daň z přidané hodnoty z této ceny činí 60 900,- Kč (slovy: šedesáttisícdevětset korun 

českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 350 900,- Kč (slovy: 

třistapadesáttisícdevetset korun českých); 

Celkem: 

490 000,- Kč (slovy: čtyřistadevadesáttisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty 

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

daň z přidané hodnoty z této ceny činí 102 900,- Kč (slovy: stodvatisícedevětset korun 
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českých), tj. celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí 592 900,- Kč (slovy: 

pětsetdevadesátdvatisícedevětset korun českých). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 

pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši ceny 

díla. 

4. Cena díla je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace zhotovitele. 

5. Cena díla podle odstavce 2. tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré práce, služby a 

výkony, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla, a jsou v nich zahrnuty 

náklady přímé a nepřímé, zisk a náklady vedlejší. Dojde-li ke snížení rozsahu prací, cena 

se přiměřeně sníží. 

6. Ceny díla jsou stanoveny jako pevné a konečné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele 

související s provedením díla, včetně úprav a změn vyvolaných požadavky dotčených 

organizací, orgánů státní správy a jiných oprávněných subjektů. 

 
Článek V. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 

bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur – daňových dokladů 

vystavených zhotovitelem po dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho protokolárního 

předání objednateli. 

2. Faktury – daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 

vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje: 

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele, 

- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 

- číslo smlouvy, 

- číslo faktury, 

- den vystavení faktury – daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 

plnění, 

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 

- fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně), 

- označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

- označení akce „PEDF/VZ/11/2020“, číslo jednací „UKPedF/168129/2020“, 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 

- konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a 

- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Podkladem pro vystavení faktury bude zápis o předání a převzetí díla, jako doklad o 

úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím platném 

znění. 

4. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli e-mailem, doporučenou poštou nebo 

prostřednictvím datové schránky. 

5. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 

celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 

závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy. 

6. V případě, že příslušná faktura – daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 

neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 

objednatel oprávněn fakturu – daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 

splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo 

vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává 

běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 

nebo nové faktury – daňového dokladu. 

 
Článek VI. 

Podmínky zhotovování díla 

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 

technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a v 

souladu s touto smlouvou a jejími přílohami. V případě porušení těchto svých povinností, 

odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen 

uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy. 

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 

a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v prostorách, v nichž 

se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu. 

3. Zhotovitel je povinen se při zpracování díla řídit pokyny objednatele a prioritně hájit jeho 

zájmy. V případě, že z nepředvídatelných důvodů bude ohroženo dodržení požadovaných 

parametrů, zhotovitel o tom bude neprodleně informovat objednatele a společně budou 

řešit vzniklou situaci. 

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 

majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 

osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 

takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí. 

5. Zhotovitel se zavazuje písemně, ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne udělení dále 

uvedených rozhodnutí a pokynů, upozornit objednatele na následky takových jeho 

rozhodnutí a pokynů, které jsou zjevně neúčelné, samého objednatele poškozují nebo jsou 

ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů. V případě, 

že objednatel i po tomto upozornění bude trvat na svých rozhodnutích a pokynech, které 

jsou v rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů, nenese zhotovitel 

odpovědnost za důsledky takových rozhodnutí. 

6. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 

nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 

nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby protokolárního předání díla (tj. 

konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. 

7. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 

oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
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oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 

„podzhotovitel“). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako podzhotovitelé 

zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou seznámeny 

zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel v plném rozsahu 

odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné části díla těmito 

třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů s podzhotovitelem 

sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitele k dílu nebo jakékoli jeho části 

ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel nabyl vlastnické právo dílu a jeho 

jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených výhradně v této smlouvě, a to řádně a 

včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo objednatele k dílu a jeho jednotlivým 

částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen v rámci smluvních vztahů s podzhotovitelem 

chránit zájmy objednatele a předcházet vzniku případných škod na straně objednatele, 

přičemž zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za činnost a jednání příslušného 

podzhotovitele, jako by příslušnou část díla prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal 

sám. 

8. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 

v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 

škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem a 

subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy. 

9. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 

materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich 

zabudování či jiného umístění v místě zhotovení díla, přičemž nebezpečí škody na 

zhotovované věci nese zhotovitel od začátku provádění díla až do doby předání díla bez 

vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem. 

10. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat absolutní 

mlčenlivost o obchodním tajemství objednatele a o všech informacích a skutečnostech, 

které se o objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech a též o dílu a stavbě 

při uzavření této smlouvy a při plnění předmětu této smlouvy, a to mimo jiné o veškerých 

informacích, skutečnostech, okolnostech nebo údajích obsažených ve veškerých 

dokumentech, listinách, plánech, výkresech, náčrtech, programech, databázích, zprávách, 

technických nákresech, návrzích, dokumentacích, analýzách a dalších podkladech, týkající 

se plnění předmětu této smlouvy a/nebo stavby (dále jen „chráněné informace a 

skutečnosti“), to vše s výjimkou chráněných informací a skutečností, u nichž je jejich 

poskytnutí třetí osobě nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejichž 

poskytnutí udělí objednatel zhotoviteli výslovný písemný souhlas. Zhotovitel se zavazuje k 

tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně pro potřeby plnění 

předmětu této smlouvy, a to vždy v zájmu objednatele a na základě pokynů objednatele, s 

tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost ve vztahu 

ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (ii) tyto 

chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s tímto účelem a ani (iii) 

neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že 

zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití 

chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje k 

tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, že chráněné informace a 

skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny jakékoli třetí osobě či 

došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto článku smlouvy s tím, že 

bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení dalšího šíření chráněných 
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informací a skutečností. Veškeré závazky Zhotovitele uvedené v ustanovení tohoto 

odstavce smlouvy je zhotovitel povinen plnit po dobu trvání této smlouvy a též po 

neomezenou dobu po jejím ukončení. 

11. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek 

činnosti, který je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné 

osobě. Jakákoliv prezentace díla po dobu platnosti této smlouvy o dílo musí být 

odsouhlasena objednatelem. V průběhu zpracování díla, může poskytovat zhotovitel 

výsledky díla pouze pracovnímu kolektivu, který se podílí na zpracování díla. 

12. Dojde-li k podstatným změnám již odsouhlasené projektové dokumentace na základě 

dodatečné žádosti objednatele, zavazuje se objednatel uhradit vícepráce, jejichž cena a 

termín zhotovení budou předem stanoveny v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotovitel 

se zároveň zavazuje nepožadovat na objednateli úhradu odměny za tzv. méněpráce, které 

na základě změn projektové dokumentace nebudou prováděny, a právo na úhradu ceny 

díla za tzv. méněpráce zhotoviteli nevzniká. 

13. 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 (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách veškerých prací, zboží a služeb hrazených 

z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se 

budou případně jako podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na 

zhotovení díla podle této smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 

splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 

finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle  zákona č. 563/1991 Sb., o 

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

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 

645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva 

vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 

pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré 

dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol 

vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli 

dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 

zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí 

podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: 

deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku VII., odst. 1. této smlouvy 

uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití 

finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží 

písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

15. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle 

ustanovení článku VII., odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce uchovávat 
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veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních 

prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou 

výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli. 

16. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 13., odstavce 14., a odstavce 15. tohoto 

článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené 

právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i 

v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 

obchodní tajemství či utajované skutečnosti). 

17. Název akce „PedF – 2020 - Architektonický návrh interiérů“, a identifikační číslo akce 

PEDF/VZ/11/2020 budou užívány při veškerých jednáních objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy a na veškerých listinách vyhotovených v rámci plnění díla a právních vztahů 

objednatele a zhotovitele podle této smlouvy. 

18. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 

ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude 

konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 

příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 

fyzické osoby – cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 

povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 

účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 

právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud je to podle zvláštního 

předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby – cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 

základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 

České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 

tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 

zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení, 

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 

zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 

základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 

zadávacím řízení, 

a 

c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec 

objednatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 

podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení. 

 
Článek VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez 

vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě provedení díla 

a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla ze strany 

objednatele (tím se myslí i možnost třetí osoby podle díla vyrobit předmětné práce a 

poskytnout dodávky). Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 

k převzetí díla.  
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2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 

dokončením díla se rozumí:  

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se za účasti zástupce 

objednatele kontrolou díla v sídle objednatele,  

a 

b) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a 

obsahu předávané dokumentace.  

3. Dokumentace zpracovávaná jako dílo podle této smlouvy bude vyhotovena v šesti 

listinných vyhotoveních, a dále ve čtyřech vyhotoveních na CD ve formátu .pdf, ve formátu 

.dwg, a ve formátu .xlsx.  

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.  

5. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat vady 

a/nebo nedodělky, stvrzeno, že zhotovitel předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad 

a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v 

dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí 

díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků 

bude součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu 

mezi objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či 

nedodělku, je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) 

pracovních dní ode dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad 

rámec drobných vad a nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém 

souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za 

podstatné porušení smlouvy. 

6. Objednatel se na základě této smlouvy stává výlučným vlastníkem veškerých plnění, která 

zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto uděluje objednateli v 

souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávnění, a to výhradní licenci k volnému 

užití díla zhotoveného podle této smlouvy a k volnému nakládání s ním ve smyslu 

ustanovení § 12 a násl. autorského zákona, a to též ke změnám a úpravám díla a ke 

spojení díla s jinými díly, včetně práva vytvářet na základě předlohy díla nová díla, a to 

bezúplatně jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu užití, 

bez jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, tj. i na dobu po 

ukončení této smlouvy, to vše s tím, že: 

a) licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv 

množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a 

rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům užití díla a v 

takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné, 

b) objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 

třetí osobě, jako tzv. „podlicenci“, 

c) zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě a je 

povinen se zdržet výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke kterému udělil 

licenci, 
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d) zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení § 53 

odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 odst. 2 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí licence z jakéhokoli 

jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit, 

e) zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny svého 

přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2382 

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

f) licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že je úplata za její poskytnutí v plném 

rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla, 

g) zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 

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

předčasně ukončit, 

h) zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 odst. 1 

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

i) zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za poskytnutí 

licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona. 

 
Článek VIII. 

Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 

bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 

smlouvou a jejími přílohami a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje 

objednateli podle ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu 

o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle ustanovení článku VII. této smlouvy 

oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a odstranění všech drobných vad a 

nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na bezvadnost a jakost díla, v rozsahu  

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců. 

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 

těchto důvodů: 

a) zásahem třetí osoby, 

b) živelnou pohromou, 

c) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu provádění díla, na kterých objednatel 

trval i přes písemné upozornění zhotovitele. 

3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své 

náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční 

doby. 

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 

pokládá reklamace uplatněná písemně doporučeným dopisem nebo faxem nebo e-

mailovou zprávou s tím, že nejpozději následující pracovní den bude odeslána písemně 

doporučeným dopisem. Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem 

označit a uvést, jak se projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na 

základě požadavku zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu 

prohlídku reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději  
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do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže 

termínu je povinen zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad 

reklamovaných objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v 

zápisu o projednání reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem 

sjednáno jinak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději  

do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu 

může vzniknout škoda je zhotovitel povinen řešit reklamaci bezodkladně tak, aby dílo 

mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 

ode dne uplatnění vady.  

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 

zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 

záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 

reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního předání 

vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba. 

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 

tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 

zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 

článku smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá. 

 
Článek IX. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za každé jednotlivé porušení 

povinnosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý 

den prodlení zhotovitele se splněním příslušné povinnosti. 

2. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VI., odst. 

10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení 

svého závazku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). 

3. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VI., 

odstavce 13., odstavce 14., a odstavce 15. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši  

10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). 

4. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VI., 

odstavce 18. a odstavce 19. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší 

svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VI., odst. 20. této smlouvy, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 

ustanovení článku VII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den 

prodlení se splněním jeho povinnosti. 

6. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované vadě 

nebo nenastoupí-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 

uvedených a sjednaných v ustanovení článku VIII. této smlouvy, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad bránících, 
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a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun 

českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun 

českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se 

splněním jeho povinnosti. 

7. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 

výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje. 

8. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě 

písemné výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a 

jakkoli na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně. 

 
Článek X. 

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany 

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

zastupovat: 

Ing. Ivana Kočová, tel. 725 243 170, e-mail: ivana.kocova@pedf.cuni.cz, 

doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D., tel. 725 243 165,  

e-mail: vasilis.teodoridis@pedf.cuni.cz  

a 

Mgr. Tomáš Bederka, tel. 607 860 106, e-mail: tomas.bederka@pedf.cuni.cz , 

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy.  

 

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

zastupovat: 

Prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, tel. 603 162 918, e-mail: michal.hlavacek@hlavacek-

architekti.cz , 

a 

Ing. arch. Pavla Hlaváčková, tel. 602 335 547, e-mail: pavla.hlavackova@hlavacek-

architekti.cz , 

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 

této smlouvy. 

 
Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 

případech: 

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s dokončením díla podle článku III. této smlouvy o 

více než 15 (slovy: patnáct) dní, 
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b) zhotovitel poruší povinnosti stanovené touto smlouvou závažným způsobem, 

zejména poruší-li jakýkoliv svůj závazek uvedený v ustanovení článku VI. odstavce 

15., odstavce 16., a odstavce 17. této smlouvy, 

c) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VI., 

odst. 20. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 

povinnost uvedenou v ustanovení článku VI., odst. 20. této smlouvy, 

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VI., 

odst. 21. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, 

e) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 

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

f) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

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

g) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 

předmět této smlouvy, 

h) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 

předpisy a normy. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 

na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty 

k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 

automatické odstoupení od této smlouvy. 

4. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 

článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). 

5. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 

na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 

podpisu zápisu o převzetí realizované části díla. 

 
Článek XII. 

Doručování 

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními stranami 

budou, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předány osobně oproti podpisu, 

potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. 

Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: 

pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena 

na změněnou adresu sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní 

straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře 

písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti. 

 
Článek XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 

smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 

této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 zákona 

o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené 

se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.  

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 

vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 

dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 

právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 

ustanovením. 

6. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR.  

7. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 

po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy. 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 

přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy. 

 
 

 

V ____________ dne ____________   V ____________ dne ____________ 

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

_________________________________  ______________________________ 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta          Hlaváček – architekti, s.r.o. 

     prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.                       prof. Ing. arch.  Michal Hlaváček 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka 

Příloha č. 2 – Harmonogram realizace díla 

https://essuk.is.cuni.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=146711&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001017045

