
Ústecké dopravní Stavby, s.r.o Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Opěrna' Zeď a oplocení- areál garáží BUS 
7) 

I /Í/v “ “ /Ž///9% 

Smlouva O dílo 
ev.č. objednatele: 2 039 20 10 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění 
pozdějších předpisů 

Článek l. 
Smluvní strany 

Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou a.s. 
se sídlem: Mrštıkova 3 ,461 71 Liberec Ill. 

ıČOz473 11 975 
Dıćz CZ47311975 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
Oddıl B, vložka 372 
Zastoupené: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva 

a Ing. em představenstva 
Bankovnisp
Číslo účtu:

dále jen „objednate/“,

a 

Ústecké dopravní stavby s.r.o. 
Se Síd|em:Husovo náměstí 18, 403 17 Chabařovice 
IČO: 027 39 925 
DIČ: CZ02739925 
Zapsaná v obchodním rejstřfl‹u vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 39479 
Zastouperıái Jindřichem Bährem -jednatelem společnosti 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu:

dále jen ,,zhotoviteI“, 

Smluvní Strany se dohodly na uzavření této smlouvy O dılo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke 
Zhotovení dfla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení. 

článek ıı. 
Předmět smlouvy 

2.1. Název Stavby: ,,Opërná zed'a oplocení- areál garáží BUS“ 

2.2. Stručný popis Stavby: Vybudování gabionové Zdi a oplocení na rozhraní pozemků p.p.č. 
859/1, 840/1, 840/2 - k.ú. Františkov u Liberce vdélce 54 metrů a maximální výšce 
gabionové zdi 2m + oplocení 2m. 

~1~



Ústecká dopra vnísta \/by, s.r.o Dopravnipodník měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a S 

Opérná Zeďa oplocení- areál garáŽíBUS 

 

Článek Ill. 
Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést dflo V době 
od 13.7.2020 do 31.8.2020 

V případě, že zhotovitel nedokončí dílo ve stanoveném termínu, Stanovuje se pokuta 
1000,-Kč za každý den prodlení po stanoveném termínu. 

Článek IV. 
Cena za dílo 

Cena dfla je sjednána V souladu se zák. č.526/90Sb. O cenách a na základě předložené 
cenové nabídky v rámci výzvy zadavatele sektorových veřejných zakázek na předmět 
veřejné zakázky malého rozsahu na Stavební práce: 

celková cena díla činí 1 040 755,64,- Kč bez DPH 
(sazba DPH dle zákona o DPH č.235/2004 Sb. v platném Zněnı) 

Článek V. 
Platební podmínky 

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat Zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. 
Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně 
bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

Podkladem pro úhradu bude jedna faktura Za celou stavbu, vystavená zhotovitelem po 
dokončenístavby bez vad a nedodëlkü. 

Pro splatnost faktury se sjednává lhůta 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

Faktura bude mít náležitostí daňového dokladu dle §28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V 
případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn 
Zaslat jej ve lhůtě splatnosti Zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného Zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů. 

Článek VI. 
Záruční doba 

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 
60 měsíců. 

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu O splnění, předání a převzetí dfla. 
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Ústecká dopravní Stavby, s.r,o. Dopraí/nípodnikměstLiberce a Jablonce nad Nisou, a S 

Opěrná zeďa Oplocení- areál garáží BUS 

6.3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese 
zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu V místě objednatele 
v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

6.4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí 
zhotovitel objednateli novým, bez\/adným plněním. 

Článek VII. 
Bezpečnosta ochranazdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního 

prostředí 

7.1.ZhOtovitel odpovídá při provádění dfla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 
zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu 
podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 
provádění dfla zhotovitel zajistí Školení 0 bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a O 
požární ochraně. 

7.2.Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění dfla a její soustavnou 
kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se S jeho vědomím zdržují na 
Staveništi. 

7.3.Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců 
k čtnnostem, které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi 
potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky. 

7.4.Zhotovitel je při provádění dıla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 
stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele. 

7.5.Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průbezně odstraňovat 
odpady vzniklé zjeho činnosti a Zajistit jejich likvidaci v souladu S příslušnými právními 
předpisy. 

7.6.Ve spolupráci S objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření 
pro předcházení nežádoucím vlivům provádění dfla na nemovitosti v okolí staveniště. 
Přitom musí dodržovat podmínky stavebnıho povolení a právní předpisy O vlivu na životní 
prostředí. 

článek vııı. 
Stavební deník 

8.1.0de dne zahájení provádění dfla na staveništi do odstranění vad zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel Stavební denfl‹, do kterého je 
povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, Zejména údaje 
O časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, O stavu staveniště, o 
počasí, O počtu zaměstnanců vykonávajících práci při provádění dıla, O použití strojů a 
dopravních prostředků, dále údaje O opatřeních učiněných voblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životnıho prostředí a O událostech 
nebo překážkách týkajících se provádění dfla. 

8.2.Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen zajistit jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

8.3.Stavební denfl‹ musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému Zástupci 
objednatele a orgánům státnírıo stavebnıho dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné 
správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat Z něj kopie a provádět v něm záznamy. 
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Ústecké dopra vnístavby, s.r.o. Dopra vní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.S. 

Opérná zed' a oplocení- areál garáŽíBUS 

článek ıx. 
Kontrola provádění díla 

9.1.0bjednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění dila. K vykonání takové kontroly 
má objednatel přístup na staveniště. 

9.2.V průběhu provádění dfla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel. 
Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen 
k organizačním a koordinačním účelům. 

9.3.Zh0toviteI je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají vsouvislosti sprováděním dfla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

9.4.Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele 
nejméně tři dny předem ke kontrole prací, které mají být Zakryty. Jestliže se objednatel 
přes výzvu zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je Zhotovitel oprávněn takové 
práce zakrýt. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady. 

9.5.Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady 
výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění 
díla podle této Smlouvy navazuje nebo S nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové 
oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady dfla a za 
škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dılo 
v důsledku těchto vad řádně dokončit. 

Článek X. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

10.1 .Zhotovitel nese nebezpečí škody na dfle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy 
objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem dfla. 

10.2.Užívání dfla před předáním a převzetím předmětu dfla vyžaduje souhlas zhotovitele. 
Jiní účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu dila, jen jestliže stím 
zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve 
stavebním denıku O počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá 
zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu dfla. 

10.3.Vlastnıkem dfla je objednatel. 
10.4.Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetı 
předmětu día. 

Článek XI. 
Předání a převzetí předmětu díla 

11.1.K předání a převzetí předmětu dfla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři 
dny předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním denıku. 
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Ústecké dopravní stavby, s.r.o. Dopra vnipodrı/'k měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.S. 

Opërná zeď a oplocení- areál garáži BUS 

11.2.0 průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní Strany zápis, který bude 
obsahovat alespoň: 
označení stavby a popis předmětu dila, 
značení zhotovitele a objednatele, 

vyjádření objednatele o převzetí předmětu dıla, 
soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při 
provádění dıla s Objednatelem, 

e) soupis příloh zápisu, 
f) podpisy smluvních stran. 

0.0 

UN 

x/xznzxz

O 

11.3.0bjednateI předmět dfla převezme, jestliže zhotovitel dflo provedl bez vad, které by 
samy O sobě nebo ve Spojení sjinými bránily užívání dfla nebo je podstatně Ztěžovaly. 
Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí 
předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu surčením práva objednatele 
zodpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se V zápisu uvede 
obsah dohody objednatele a zhotovitele O právech objednatele Z odpovědnosti 
zhotovitele za tyto vady. 

11.4.Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu dıla, uvede v zápisu důvody takového 
odmítnutí. Ktomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní term in předání předmětu dfla. 

11.5.V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu dfla splní zhotovitel Svou 
povinnost provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem 
dıla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu 
dfla. 

11.6.Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před 
předáním a převzetím předmětu dfla i část předmětu díla, Zejména jestliže na 
dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části 
předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného 
zhotovitele. Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí 
odstavce tohoto článku, pro přechod nebezpečíškody na takové části předmětu dıla ze 
zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. IX. této smlouvy. 

11.7.Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předání a 
převzetí předmětu dfla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, 
popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu O předání a převzetı 
předmětu dıla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraníze 
staveniště i tato zařüení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí. 

11.8.Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště také v případě, že povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním. 

Článek XII. 
Odpovědnost za vady 

12.1.Zhotovitel se zavazuje, že dılo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti dila stanovit, zavazuje 
se zhotovitel, že dılo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dılo 
bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a 
převzetí předmětu dfla. Pro výrobky a zařízení, která jsou součástí dfla, se však 
sjednává záruka za jakost v délce, která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich 
výrobci nebo dodavateli. 
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Ústecká dopravnistavby, s4r.O. Dopra vnípodnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.S 

Opërná Zeď a oplocení- areál garáži BUS 

12.2.Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv 
na cenu dıla ani dobu plnění, nejsou vadami dıla, pokud je dohodli určení zástupci 
smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním denfl‹u. 

12.3.0známení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označívadu 
dfla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje. 

12.4.Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět dıla nelze užívat pro jeho vady, za 
které odpov ídá zhotovitel. 

12.5.0bjednateI umožní zhotoviteli přístup kpředmětu dıla vrozsahu nezbytném pro 
odstranění vad. 

12.6.Jestliže se ukáže, že by S opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, 
má objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu Z ceny dfla. 

12.7.ZhOtovite| neodpovídá též za vady dfla, které byly po přechodu nebezpečí škody na dıle 
způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, Zejména za vady způsobené jiným než 
řádným užíváním předmětu díla, ani za vady dfla, které před přechodem nebezpečí 
Škody na dfle způsobili účastníci výstavby, za něž Zhotovitel neodpovídá. 

12.8.Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za 
které neodpovídá. 

Článek XIII. 
Oprávněné osoby 

13.1 .Určeným zástupcem objednatele při provádění dıla je:
13.2.Určeným zástupcem zhotovitele při provádění dıla je:
13.3.Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za Smluvní strany vtechnických 

věcech souvisejících s prováděním dıla, podepisují Zápis O předání staveniště, činí za 
ně záznamy ve stavebním deníku a podepisují zápis O předání a převzetí předmětu 
dfla. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění 
díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu 
prací, kterýje podkladem kvystavení faktury. 

13.4.Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za 
smluvní strany uzavírat dohody O změně této smlouvy. Mohou však při provádění dfla 
dohodnout drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a 
nemají vliv na cenu dfla ani na dobu plnění. Obsah dohody O takových odchylkách od 
projektové dokumentace se zapisuje do stavebnflıo deníku. 

13.5.Zmëna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této 
smlouvy. Smluvní strana, O jejflwož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 
zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním denfl‹u. 
Provedením záznamu je Změna účinná vůči druhé smluvnístraně. 

13.6.Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele 
kontrolovat provádění dfla také dalšími osobami, zejména voblasti technického a 
autorského dozoru. 
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Ustecké dopra vní stavb y, SLO. Dopra vnípodník měst Liberce a Jablonce nad Nisou, as 
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Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

141Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo 
zařízeních na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo 
odcizením a pro případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je 
povinen prokázat na žádost objednatele rozsah Svého pojištění a zavazuje se toto 
pojištění udržovat po celou dobu provádění dila podle této smlouvy. Nebezpečı 
podstatné změny okolností nese objednatel. 

1420bjednatel jako plátce daně Zpřidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je 
předmětem této smlouvy, použije pro svoji ekonomickou činnost a zhotovitel má 
povinnost použít pro fakturaci DIČ objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se vtomto případě Zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné 
nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
Zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té 
doby platí úprava příslušných právních předpisů. Jestliže dojde ke změně závazku 
soudem, zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo od Smlouvy 
odstoupit iv případě, ukáže-li se, že cena byla ujednána v rozporu S právními předpisy. 

143Ve všech případech, kdy objednatel předává (poskytuje) zhotoviteli osobní ůdaje 
fyzických osob podılejících se jakkoliv na plnění smlouvy (např. osobní údaje určeného 
zástupce), je objednatel povinen prokazatelně a včas poskytnout za zhotovitele 
dotčené fyzické osobě veškeré informace dle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů a o Zrušení směrnice 
95/46/ES (GDPR), popřípadě dle vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedení 
nařízení GDPR. Je-li dle GDPR nebo vnitrostátních právních předpisů nezbytný pro 
zpracování osobních údajů informovaný a Svobodný souhlas dotčené fyzické osoby, je 
objednatel povinen včas takový její souhlas pro zhotovitele zajistit. Na žádost 
zhotovitele je objednatel povinen prokázat splnění povinností dle tohoto odstavce. 

144 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva O dflo bude Z\/eřejněna v regístru 
smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

14 5 Smluvní strany berou na vědom í, že jsou povinny označit údaje v této smlouvě o dflo, 
které jsou chráněny zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou banıou zvýraznění textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu 
O dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 
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14.6.Každá ze smluvních stran se zavazuje že: 
0 neposkytne, nenabídne ani neslflaí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se 

svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 
~ nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slıbit úplatek, at' už pro sebe nebo pro 

jiného v souvislostí se Svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté 
služby, 

0 učiní všechna opatření ktomu, aby se ony ani její Zaměstnanci či zástupci 
nedopustili jakékoliv formy korupčnflwo jednání, zejména jednání spočívajícflıo 
v úplatkářství, která by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle 
Zákona č.40/2009 Sb., trestní Zákonfl‹, ve Znění pozdějších předpisů ( dále jen 
,,TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle §331 TZ, trestného činu podplácenídle § 
332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu 
spojeného s korupci dle TZ. 

0 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

14.7.Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedeni dıla 
podle technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem 
účinné ke dni uzavření této Smlouvy. Práva zodpovědnosti za vady se začínají 
promlčovatvden porušení povinnosti. 

14.8.Smluvní strany Sjednávají promlčecídobu v délce čtyřlet. 

14.9.Veškeré údaje nebo sdělení, které se smluvní strany doZ\/ěděly vsouvislosti 
suzavřením této smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených 
touto smlouvou, Smluvní strany považují za důvěrné a zavazují Se nepoužít je k jinému 
účelu, než jaký vyplývá ztéto smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. 
Oprávnéná strana má také právo na náhradu škody způsobené porušením této 
povinnosti. 

14.10.JeSt|iže je objednatel v prodlení se Zaplacením ceny dfla, má Zhotovitel právo až do 
doby splnění této povinnosti objednatele přerušit provádění dila. Stejné právo má 
zhotovitel v případě, že je objednatel vůči zhotoviteli v prodlení se Splněním peněžitého 
dluhu Z jiného Závazkového právnıho vztahu. O dobu, po kterou Zhotovitel Z těchto 
důvodů přerušil provádění dfla, se prodlužuje lhůta Sjednaná podle této smlouvy pro 
provedení dfla a jeho částí. Zhotovitel je však povinen přerušení provádění dıla 
objednateli písemně oznámit. K tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

14.11.Tuto smlouvu, respektive závazek vzniklý na základě smlouvy lze Změnit nebo Zrušit 
jen písemně, nevyplývá-li Zjejích ustanovení něco jiného. Zhotovitel je oprávněn 
namítnout nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Prominutí dluhu ze Strany 
zhotovitele může být jen výslovně a vyžaduje písemnou formu. 
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14.12.Jestliže povinnost provést dılo zanikne jinak než splněním Z důvodů, za které 
neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny dıla, která připadá 
na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnuta při provádění dıla, pokud zhotovitel 
nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů. 

14.13.Smluvní Strany sjednávají, že vprávním vztahu založeném touto Smlouvou mají 
dispozitivní ustanovení zákona přednost před obchodními Zvyklostmi 

14.14.Tato smlouva včetně přıloh vyjadřuje shodu stran dosaženou vrámci jednání O 
uzavření smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i 

S každým jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje Společnou vůli stran, a proto 
případnou neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani 
jedna strana. 

14.15.Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejflwo podpisu oprávnënými zástupci 
obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv v souladu S §6 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

14.16.Smluvní strany berou na vědom í, že plnění podle této smlouvy O dílo poskytnutá před 
její účinností jsou plnění bez právnıho důvodu a strana. která by plnila před účinností 
této smlouvy o dılo. nese veškerou odpovědnost za případné Škody takového plnění 
bez právnıho důvodu, a to i v případě. že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí 
její přijetí. 

14.17.Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

0 že se nepodılela a nepodılí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č,418/2011 
Sb. O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako ,,ZTOPO“), 

0 že zavedla náležitá kontrolní a jiná opatření nad činnosti svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO, 

0 že učinila nezbytné opatření kpředcházeni vzniku své trestní odpovědnosti a 
zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

0 že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za 
tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházející trestné 
činnosti a Etický kodex. 

0 každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu přičitatelného 
jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
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14.18.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Znichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom. 

14.19.Nedflnou Součástí této Smlouvyje přıioha - Cenová nabídka zhotovitele 

V Liberci dne: V Chabařovicich dne: 
18 -U6- 2020 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Michal Zděnek, M.A. JindĚich”Bähr . 

předseda představenstva jednatel společnosti 

ıvąšt osn 
či pře a nS 

NW


