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SMLouvA o DíLo č. vz 2020/2/01-sD
na zhotovení projektové dokumentace

„ZZS ZK - přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Uherské Hradiště“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákonik“)

sMLqí STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel:
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1278
Sídlo
Zástupce
IČO
DIČ
Osoba oprávněná jednat

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail
ID DS

Zhotovitel:
Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoba Oprávněná jednat

a) ve věcech technických
Ičo
Dıč
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail
ID DS

Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
pan JUDr. Josef Valenta ředitel
62182137
C262182137

pan JUDr. Josef Valenta
pan Oldřich Vajsner
Česká spořitelna a.s.
1400012339/0800
+420 577 056 935
sekretariat©ZzSZk cZ
bqjvv2r

MARK VALA s.r.o.
Josefská 516/1, 602 OO Brno
Jednatelé: Ing. Richard Vala, Petr Mareček
C 106889 vedená u Krajského soudu v Brně
Ing. Richard Vala, Petr Mareček
Ing. Richard Vala, Petr Mareček
07214481
0207214481
Raiffeisenbank a.s.
721448155/5500
+420 724 519 635 , +420 737 933 992
vala @ markvaia.cz , marecek @ markvaiacz
4ghat

Strana | 1



1. PŘEDMĚT SMLoUvY

1.1. Touto smlouvou se Zhotovitel Zavazuje provést pro objednatele níže uvedené výkony ve lhůtách,
Způsobem a Za podmínek vtéto smlouvě stanovených, při respektování Závazných právních
a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel Se Zavazuje plnit
předmět této smlouvy S odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zájmů
a dobrého jména objednatele. inženýrskou činnost Za účelem Získání příslušných Správních
rozhodnutí bude provádět Zhotovitel na Základě plné moci objednatele.

2. ROZSAH A čLENÉNí DíLA

2.1. Zhotovitel se Zavazuje Za podmínek dohodnutých vtéto Smlouvě a vsouladu s příslušnými
právními předpisy vyhotovit a předat objednateli projektovou dokumentaci pro povolení stavby a
provést inženýrskou činnost pro zajištění vydání povolení realizace stavby (dále jen „dílo“) a
vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

„ZZS ZK - přístavba a stavební úpravy výjezdové základny Uherské
Hradiště“

přičemž obsahem díla jsou zejména následující činnosti a plnění zhotovitele:

2.1.1. Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro vydání společného povolení stavby
(územní rozhodnutí, Stavební povolení) v členění a rozsahu podle Zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve Znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č.
183/2006 Sb.“) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném Znění;

2.1.2. Výkon inženýrské činnosti (IČ) Za účelem vydání povolení stavby, která bude
vykonávána s cílem Zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí potřebná pro realizaci
Stavby (společné povolení stavby a případná další) podle stavebního Zákona a podle vyhlášky
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního
řádu, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů.

2.2. Předmětem projekčních prací bude:

2.2.1. přístavba ke Stávajícímu objektu - budově č.p. 1512 terSkém Hradišti, která je
součástí pozemku p.č. St. 2828 v k.ú. Uherské Hradiště, nacházející se na adrese J. E.
Purkyně 1512, 686 06 Uherské Hradiště

2.2.2. stavební úpravy stávající budovy Č.p. 1512 v místech dotčených novou přístavbou,
Včetně drobných stavebních úprav ve Stávající budově č.p. 1512, a to včetně:
2.2.2.1. geodetického zaměření,
2.2.2.2. Studie interiéru,
2.2.2.3. hlukové studie,
2.2.2.4. propočtu nákladů,
2.2.2.5. úpravy pozemků,
2.2.2.6. Zpevněných ploch,
2.2.2.7. inženýrských sítí
2.2.2.8. všech potřebných prací spojených s novou přístavbou v návaznostech ke

stávajícímu Objektu -tj. k budově č.p. 1512 v Uherském Hradišti.
2.2.3. Uvedená nová přístavba ke stávajícímu objektu - budově č.p. 1512 v Uherském

Hradišti má být Zřízena na částech pozemků p.č. 378/24 a p.č. 378/1 v k.ú. Uherské
Hradiště.

2.3. Vyhotovení projektové dokumentace (PD) pro vydání povolení Stavby provede Zhotovitel
včetně:

2.3.1. propočtu celkových nákladů akce včlenění na jednotlivé Stavební objekty a provozní
Soubory v podrobnostech jednotlivých stavebních dílů, včetně souvisejících nákladů na
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2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

realizaci díla a vedlejších rozpočtových nákladů. Každý stavební objekt bude obsahovat
obsahovat měrnou jednotku, počet měrných jednotek a celkovou cenu s DPH a bez
DPH; počet měrných jednotek musí být v souladu s projektovou dokumentací, včetně
ostatních nákladů potřebných na přípravu a realizaci akce a interiérového vybavení;
rekapitulace všech propočtü nákladů včetně rekapitulace dílů;
konzultace v průběhu projekčních prací minimálně jednou Za 14 dní s objednatelem,
vedení těchto konzultaci a pořizování zápisů Z těchto konzultací. V průběhu
projektových prací budou Zhotovitelem respektovány doplňující požadavky objednatele;
PD bude objednateli předána:
2.3.3.1 6x v listinné (tištěné) podobě;
2.3.3.2 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *.pdf;
2.3.3.3 1x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu Zpracovávaného programu

umožňujícího editaci DWG, DOC;
2.3.3.4 4 vyhotovení kompletní Studie interiéru v tištěné formě a 2x v digitální formě na

DVD, Z toho 1 x ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného
programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *.xls apod. Digitální forma studie interiéru
bude setříděna ve stejném členění a pořadí jako tištěná forma studie interiéru s
dodržením Zkrácených názvů a číslováním výkresů.

2.3.3.5 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 3 kopie tištěné formy výsledků písemného
projednání S orgány a dotčenými subjekty a všech správních rozhodnutí v rámci
podání žádostí o správní rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby a 1x v digitální
formě ve formátu *.pdt a 1x předání vyplněných Žádostí o správní rozhodnutí
potřebná pro realizaci stavby v digitální formě v editovatelném formátu na CD.

Zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostik, zkoušek a měření potřebných pro
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (např. vlhkost, koroze, soli,
přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení Stávajícího objektu,
ke kterému Se předpokládá provedení nové přístavby výjezdové základny v Uherském
Hradišti;
zpracování žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhlášky č. 189/2013 Sb.,
v platném znění, včetně potřebných příloh, bude-li třeba, včetně návrhu nových
sadových úprav v rámci projektového řešení nové přístavby a současně zajištění návrhu
řešení náhradní výsadby, bude-li nařízena;
označení pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž
označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, propočty nákladů
a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;
Zpracování předmětu díla v rozsahu, členění a míře podrobnosti dle Zákona č. 183/2006
Sb. a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla;
Splnění všech podmínek a požadavků na zadávací dokumentaci dle Zákona 134/2016
Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, (dále jen zákon č. 134/2016 Sb.) v platném znění,
a jeho prováděcích předpisů platných v době předání díla;
technické pomoci při jednáních týkajících se předmětu veřejné Zakázky na Stavební
práce;
dokumentace bude Zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo 264/2020
Sb., o energetické náročnosti budov, doložené:
2.3.10.1 zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby Z hlediska

investičních a provozních nákladů, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty
s odůvodněním,

2.3.10.2 průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým
štítkem obálky budovy (Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhláška č.
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov);
písemné projednání projektové dokumentace před jejím předáním se Zástupci
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. a prezentace jejich požadavků na výrobním
výboru;
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2.3.12.

2.3.13.
2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

předložení propočtu celkových nákladů a projektové dokumentace před předáním
díla objednateli ke konzultaci, a to vtakovém termínu, aby mohly být Zapracovány
připomínky objednatele do propočtu celkových nákladů a projektové dokumentace.
Provedení písemného projednání projektové dokumentace se Zřizovatelem objednatele
s účastí Objednatele;
prověření Správnosti předaných podkladů;
Zhotovitel se Zavazuje, že v rámci Zpracování PD provede Zjištění stávajících rozvodů
plynu, elektrorozvodů, kanalizace a vody (obecně rozvodů ZTI a případných
technologických rozvodů), VZT, slaboproudých rozvodů tak, že posoudí Zda je možné
v rámci projekčního řešení tyto rozvody využít k napojení nové přístavby výjezdové
Základny ZZS ZK v UH. V případě nemožnosti napojení nově navrhované přístavby Ze
stávajících rozvodů ZZS ZK v UH nebo Z důvodů kapacitní nedostatečnosti výše
uvedených rozvodů, Zajistí Zhotovitel nové projekční řešení, které plně pokryje nároky
nově navrhované přístavby, a to včetně souhlasů dotčených správců sítí,
včetně,ěnsouhlasu majitele elektrické rozvodné sítě s případným navýšením příkonu a
souhlasu plynárny s případným navýšením příkonu.
Zhotovitel se zavazuje, Že předmět projekčních prací, tj. nová přístavba, bude navržena
v souladu s podmínkami a nařízeními Povodí Moravy a její výškové a pozični osazení
se nebude vylučovat a nebude v rozporu s povodňovým plánem (jelikož se stavba
nachází vzáplavovém území). Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla splnit
podmínky vyplývající Zpovodňového plánu, tj. Zejména osazení nové přístavby na
požadovanou úroveň. Zhotovitel se dále Zavazuje Zajistit, že nová přístavba bude běžně
pojistitelná a objednateli nebudou vznikat při užívání nové přístavby Zvýšené náklady
v souvislosti s umístěním nové přístavby v Záplavovém území, zejména nebudou
vznikat vícenáklady na pojištěni nové přístavby a případně movitých věcí a Zařízení v ní
a bude možné uplatňovat nárok na pojistné plnění ve vztahu k nové přístavbě a movitým
věcem a Zařízením v ní.
Zhotovitel v rámci projektových prací posoudí podmínky staveništní dopravy vzhledem
k technické Způsobilosti komunikací, Zejména s ohledem na jejich únosnost a šířkové
poměry. Návrh Staveništní dopravy předloží ke schválení správci dotčených komunikací.

Podkladem pro zpracování projektu je:
2.3.15.1. dokument ZZS ZK - přístavba výjezdového Stanoviště UH, studie,
Červenec 2020, Zpracovaný společností GG ARCHICO, a.s., Zpracovatel: ing.arch.
Kateřina Harazimová, Zakázkové č. 3802, který bude předán Zhotoviteli též v papírové
podobě v termínu do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy;
2.3.15.2. dále výpis Z KN, katastrální mapa, které předá Objednatel zhotoviteli při
podpisu smlouvy, a pokyny oprávněných Zástupců objednatele v průběhu Zpracování
projektové dokumentace, které Se Zhotovitel zavazuje respektovat;

2.3.15.3. projektová dokumentace stávajícího objektu stavby ZZS ZK
v Uherském Hradišti, ke které se bude nová přístavba výjezdové Základny napojovat, a
která bude předána Zhotoviteli v papírové podobě v termínu do 5 pracovních dnů po
uzavření této smlouvy.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, Že PD svojí podrobností a určitostí bude
obsahovat jasné a jednoznačné projektové řešení stavby, jakož i jasné řešení jejích
jednotlivých částí, stavebních Objektů (SO) a bude jednoznačným podkladem pro
vyhotovení projektové dokumentace pro provedení Stavby. Zhotovitel se Zavazuje, že v
případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení provede prezentaci její konečné verze k ověření, Zda je Zpracována
v souladu se smlouvou, a že zapracuje případné připomínky objednatele do daného
stupně projektové dokumentace.
Dále součásti PD bude Zpracování Studie interiéru v členění:
2.3.19.1 Průvodní a technická Zpráva
2.3.19.2 Půdorys podlaží s rozmístěním interiérových prvků (1 :100)
2.3.19.3 Propočet nákladů prvků interiéru Zpracovaný v podrobnostech dle 2.2.1
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2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Včetně:
2.3.19.4 projednání navrženého řešení se Zřizovatelem objednatele s účastí

objednatele;
2.3.19.5 koordinace s technickým a barevným řešením stavebních prvků;
2.3.19.6 prezentace Studie interiéru.

Výkon inženýrské činnosti (IČ) Za účelem vydání pravomocných správních a jiných rozhodnutí
potřebných pro realizaci stavby provede Zhotovitel včetně:

2.4.1. veškeré činnosti Za účelem Získání příslušného správního rozhodnutí pro realizaci
stavby;

2.4.2. vyplnění žádosti o povolení stavby, Zpracování všech příloh k žádosti o stavební
povolení a podání žádosti na příslušný stavební úřad;

2.4.3. zapracování všech požadavků Stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením
na doplnění žádosti o stavebního povolení a zabezpečení vydání povolení pro realizaci
stavby;

2.4.4. Zabezpečení doručení žádosti o úhradu správního poplatku objednateli. Správní
poplatek hradí objednatel;

2.4.5. zapracování všech požadavků stavebního úřadu a Subjektů dotčených správním řízením
do předané projektové dokumentace;

2.4.6. písemného informování objednatele minimálně jednou Za 14 dní o průběhu inženýrské
činnosti;

2.4.7. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání pravomocných
správních rozhodnutí potřebných pro realizaci Stavby,

2.4.8. Výsledek inženýrské činnosti (vyjádření jednotlivých účastníků, povolení pro realizaci
Stavby a další) bude předáno:
2.4.8.1 2 x v tištěné formě;
2.4.8.2 2x v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu *pdf.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
Projektová dokumentace pro povolení stavby a Studie interiéru dle odst. 2.3. v termínu do
12 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby dle odst. 2.4. (Zajištění vydání
všech Správních rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby v právní moci) vtermínu do dne
31.3.2021. V případě výskytu objektivních okolností (nevyjádření se účastníků správních řízení
do 30 dnů apod.), které bez viny Zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání povolení
stavby, prodlužuje se sjednaný termín o dobu Shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
Zhotovitel splní Svůj Závazek provést dílo jeho dokončením a písemným předáním objednateli.
Objednatel Se Zavazuje dílo převzít vpřípadě, že bude řádně provedeno, tj. že bude úplné
a kompletní, v Souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.
Splnění sjednaných termínů je Závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele
dohodnutém vtéto Smlouvě. Prodlení Objednatele je důvodem ke Změně sjednaných termínů
dotčených nesplněním spolupůsobení Objednatele.

Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, Zavazuje se objednatel převzít dílo
před sjednanou dobou.

Prodlení zhotovitele S dokončením projektové dokumentace delší jak 15 kalendářních dnů Se
považuje Za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z
důvodů na Straně zhotovitele.

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace objednatelem bez
vad a nedodělků.

Místem plnění je: J. E. Purkyně 1512, 686 06 Uherské Hradiště.
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3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

V případě, Že objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou Součinnost k dalšímu postupu prací
Zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo Zpoždění prací delšímu
než 3 pracovní dny, prodlužuje se termín sjednaný v odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. a
3.2. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu splnění díla se vtakovémto případě
nedostává Zhotovitel do prodlení. Otéto skutečnosti sepíší obě Smluvní strany vždy Zápis,
podepsaný oprávněnými Zástupci smluvních stran, Současně přijme objednatel na žádost
Zhotovitele dodatek ke smlouvě, kterým se Sjedná nový termín plnění. Za nesoučinnost
objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření
objednatele k části projektu v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vyjádření
dobu delší než 5 pracovních dní, má Zhotovitel nárok na prodloužení termínu plnění pouze
v případě, že písemně doloží, že v Závislosti na tomto vyjádření nemohl pokračovat v dalších
projektových pracích.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel odpovídá Za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a výpočtů, které vypracuje,
jakož i Za vhodnost těchto podkladů pro Zhotovení plánované stavby a vybudování plánovaných
komunikací a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonů je
Zhotovitel povinen objednatele rozsáhle informovat a poskytovat mu poradenství ve věci všech
Záležitosti, týkajících se provedení jeho úkolů.

Zhotovitel je povinen při Zpracování díla postupovat v souladu Se zákonem č. 183/2006 Sb.,
ajeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá Za technickou a ekonomickou úroveň
projektu.

Odsouhlasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti Za
technicky Správné, hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, Za jeho
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými
technickými normami a posledním stavem techniky.

Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat Za objednatele jakékoliv finanční,
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné Závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj z této
Smlouvy.

Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá Za koordinaci projektové dokumentace všech
poddodavatelů projektových prací Zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy
uzavře Zhotovitel s nimi smlouvy tak, aby tito vystupovali ve vztahu k němu jako jeho dodavatelé
jednotlivých profesí. Zhotovitel smí pro práce použít pouze takové poddodavatele, kteří mají
prokazatelně Zkušenosti se srovnatelnými projekty a v minulosti již takové odborně, věcně,
kvalitně, ve stanovených termínech a při dodržení původně kalkulovaných nákladů stavby
prováděli.

Zhotovitel odpovídá Za to, že soupis prací bude Zcela v souladu s výkresovou dokumentací a plně
spolu s projektovou dokumentací odpovídá požadavkům Zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášce č.
169/2016 Sb.

V případě, Že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, Zhotovitel neprodleně na svůj
náklad dodá novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím
není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody vzniklou dodáním nekvalitního díla.

Zhotovitel je vsouladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, Že by v důsledku jeho
vadného plnění ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu
pojistného plnění minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění
v platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dále po dobu minimálně 12 měsíců následujících po
datu předání díla, tj. kompletní projektové dokumentace.

Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je
předmětem díla, třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil se všemi potřebnými podklady
pro vypracování a předložení nabídky a prohlédl si místo Staveniště. Dodatečné požadavky
Zhotovitele Z těchto důvodů nebudou uznány.
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4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Zhotovitel se tímto Zavazuje, Že jakékoliv dílo, které bude součástí předmětu této Smlouvy a které
bude naplňovat Znaky díla dle § 2 Zákona č. 121/2000 Sb., autorský Zákon, ve Znění pozdějších
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na
3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob
v Souvislosti S užitím díla (práva autorská, práva související s právem autorským, práva
patentová, práva k ochranné Známce, práva Z nekalé soutěže, práva Osobnostní či práva
vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nevýhradní, časově, množstevně a územně
neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užít dílo, které má charakter autorského
díla ve smyslu autorského Zákona, a které bylo vytvořeno Zhotovitelem na základě této smlouvy
nebo v Souvislosti S ní, a to ke všem Způsobům užití Známým v době uzavření této Smlouvy ve
Smyslu občanského Zákoníku a autorského Zákona, a to včetně oprávnění upravit či jinak měnit
takové dílo nebo jej spojit s jiným dílem, Za předpokladu, že tím nebude Snížena hodnota díla.
Objednatel může oprávnění tvořící Součást licence Zcela nebo Zčásti poskytnout třetí Osobě
(podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence)
Zcela nebo Zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje
tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící
součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako
bezúplatná, žádné autorské odměny nebudou hrazena nad rámec ceny díla sjednané dle či. 6
této smlouvy.

Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit Zájmy objednatele např.
ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.)

Za podstatné porušení smlouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané projektové
dokumentaci, v soupisech prací, ve výkazech výměr, popisech prací, technických specifikacích
materiálů a výrobků nebo ve vzájemně si odporujícíoh a/nebo nejednoznačných nebo neúplných
Součástech nebo podkladech projektové dokumentace.

5. PŘEDÁNÍ DÍLA
Dílo bude předáno vtermínech plnění Stanovených touto smlouvou Objednateli v místě Sídla
objednatele (a to vč. vizualizací, zákresů do fotografií, vyžaduje-li to charakter předmětu díla).

Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí Zjištěny vady
Spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti.

O předání díla bude sepsán Zápis, který podepíší oprávnění zástupci Obou smluvních stran. Zjistí-
li se vady díla již při předávání a objednatel Se přesto rozhodne dílo převzít, budou vyznačeny
v Zápise.

K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel
není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude
sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší Zástupci Obou smluvních Stran.

Objednatel se zavazuje, Že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad
a nedodělků zhotovitelem, Zaplatí sjednanou cenu rozčleněnou do jednotlivých plateb dle čl. 6.
této smlouvy.

s. cENA DÍLA
Cena Za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou
dohodnutou Smluvními stranami ve smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, jako cena pevná
a činí:

6.1.1. Celkem 310 000,- Kč (bez DPH)
6.1.2. DPH (21 %): 65 100,- Kč
6.1.3. Celkem s DPH 375 100,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy tři sta sedmdesát pět tisíc jedno sto korun českých)
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Rozpis ceny

bez DPH včetně DPH
Za vypracování a odevzdání dokumentace 185 OOO 223 850

pro povolení Stavby
Za vypracování a odevzdání Studie interiéru 115 000 139 150
Za výkon inženýrské činnosti 10 000 12 100

Cena za provedené dílo je dohodnuta ve Smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění, a je nezávislá na vývoji nákladů na stavební práce, jakož i nezávislá na změně tarifů, mezd,
všech odvodů, daní nebo jiných poplatků vsouvislosti s prováděním prací dle této Smlouvy,
S výjimkou Změny sazby daně Z přidané hodnoty.

V dohodnuté ceně Za dílo dle či. 6.1. této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší
náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému,
funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:

6.4.1. dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla Zhotovitele i mimo něj
6.4.2. časové příplatky, odlučné, příplatky Za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové

náklady
6.4.3. náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
6.4.4. analýzy, průzkumy, sondy, posudky, včetně statických, výpočty
6.4.5. geodetické zaměření dotčených pozemků vč. polohopisu a výškopisu
6.4.6. náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace

v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy, světlotisky, dokumentace, fotografie
6.4.7. poštovní poplatky, telefon apod.
6.4.8. všechny vedlejší a režijní náklady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení

všech prací Zhotovitele v jednotlivém, jakož i v celku.

Zhotovitel je oprávněn ke všem cenám uvedeným vtéto smlouvě připočíst DPH ve výši dle
aktuálních právních předpisů. Objednatel s tímto výslovně souhlasí.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel neposkytuje Zálohy.

Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného
díla (den Zdanitelného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla
bez vad a nedodělků má Zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu).
Nedílnou přílohu faktury dále tvoří - dle charakteru fakturované části díla - protokol o předání a
převzetí projektové dokumentace nebo protokol o ukončení inženýrské činnosti a o předání
podkladů.

Splatnost faktur je 30 dnů Od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla
objednatele. V pochybnostech Se má za to, Že faktura byla doručena třetí den ode dne
prokazatelného odeslání.

Faktura je uhrazena dnem připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele
platebních služeb Zhotovitele.

Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně Závazných předpisů, tj.
Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy bud' kopie podepsaného protokolu
O předání a převzetí díla, nebo protokol o Odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo část
díla bylo předáno bez vad a nedodělků.

Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla nebo části díla, případně protokol
o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne
vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle Odst. 7.3. Nedílnou přílohu faktury
dále tvoří protokol O předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení lČ, vždy
podepsaný oprávněným Zástupcem objednatele.
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7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

9.1.

Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

7.7.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle clánku 7;
7.7.2. obsahuje nesprávné cenové údaje;
7.7.3. neobsahuje přílohy.

Nárok zhotovitele na úhradu ceny Za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na Základě
následujících skutečností:

7.8.1. taktické provedení fakturovaných činností a
7.8.2. předání a převzetí díla nebo jeho Části podpisem protokolu o předání a převzetí díla

nebo jeho Části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že
dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn
fakturovat.

7.8.3. Teprve existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané
lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.

Zhotovitel v případě, Že je plátce DPH, prohlašuje, že:

7.9.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň Zpřidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této
smlouvy;

7.9.2. mu nejsou Známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy
nemůže daň Zaplatit a ani Se ke dni podpisu této smlouvy vtakovém postavení
nenachází;

7.9.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu;
7.9.4. úplata Za plnění dle Smlouvy není odchylná od obvyklé ceny;
7.9.5. úplata Za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta Zcela nebo Zčásti bezhotovostním

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko;
7.9.6. nebude nespolehlivým plátcem;
7.9.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou Činnost;
7.9.8. souhlasí stím, Že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli Zveřejněna správcem daně skutečnost,
že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň Zpřidané hodnoty
Z přijatého Zdanitelného plnění příslušnému správci daně;

7.9.9. souhlasí Stím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Zlínský kraj daň
Z přidané hodnoty Z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá Zhotovitel objednateli po
uplynutí této doby nové prohlášení ve Znění dle předchozího odstavce.

8. SPOLUPÚSOBENÍ OBJEDNATELE

Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze
po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného
vpřimëřeném předstihu. Za nesoučinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než
5pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu
v rozpracovanosti.

Objednatel odpovídá Za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez
právních vad a neporušují Zejména práva třetích osob.

9. KVALITA PRAcí A ZÁRUKA zA DÍLo
Zhotovitel odpovídá Za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně Závaznými předpisy, Závaznými
ustanoveními technických norem ČSN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále Odpovídá za to,
že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel poskytne na dílo Záruku, která Začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí
díla.

Záruční doba na dflo je 60 měsíců.

9.4.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez Zbytečného
odkladu poté kdy je zjistíI nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí
být Zhotoviteli sděleno písemně, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení
vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen
Zahájit odstraňování Vad nejpozději do 3 pracovních dnů Ode dne doručení reklamace,
nedohodnou-li se stranyjinak.

9.4.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat vdobě Záruky bezplatné
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či
úprava díla. Zhotovitel se Zavazuje případné vady odstranit bez Zbytečného odkladu,
nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

Reklamuje-li objednatel vadu, má se Za to, Že požaduje odstranění vady díla vsouladu
s odst. 9.4.22 a Že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout ktomu účelu
Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky Z vad díla, ledaže Zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní Své
povinnosti v této lhůtě.

10. sMLqÍ PoKuTY
Smluvní Strany sjednávají následující smluvní pokuty, které uhradí Zhotovitel Objednateli:

10.1 .1. Smluvní pokuta za každý i Započatý den prodlení s termínem dokončení díla nebo dílčích
termínů oproti termínům dle čl. 3 ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH;

10.12. Smluvní pokuta Za každý i Započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti
Ihütám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, ve výši
0,2% Z celkové ceny díla bez DPH;

10.1.3. smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení S odstraněním vad uplatněných
objednatelem v Záruční době ve výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH;

10.1.4. smluvní strany dále sjednávají k tíži Zhotovitele jednorázovou smluvní pokutu při
odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodu vadného plnění na straně Zhotovitele ve
výši 50 000 Kč;

10.1.5. v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odst. 3.6. této smlouvy Zhotovitel
Zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

Za vadu projektu bude považována i Skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány
chybně a tyto chyby budou mít Za následek Zvýšení ceny uplatňované Zhotovitelem stavby
dodatkem ke smlouvě.

V případě prodlení objednatele s placením účtovaných částek dle čl. 7 této smlouvy Zaplatí
objednatel zhotoviteli úrok Z prodlení v zákonné výši dle platného vládního nařízení.

Splatnost smluvních pokud se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyúčtování.

Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na
náhradu škody Způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou
Smluvní pokutu.

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit Smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě
své vůle upustit. Na straně objednatele však musí být toto rozhodnutí Schváleno příslušným
orgánem Zlínského kraje.

Smluvní pokuty a nároky na náhrady škodyjsou oprávněny Za smluvní Strany řešit jejich zástupci
ve věcech Smluvních nebo technických.
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11.5.

11.6.

12.1.

13.1.

11. vÁŠTNí uJEDNÁNí
. Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo Zrušit písemnými dodatky, které může navrhnout kterákoli

Ze smluvních stran.

. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného
odkladu podle § 2615 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“).

. Vztahy a Závazky vyplývající Ztéto smlouvy se řídí občanským Zákoníkem, jestliže je tato
smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.

. Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody odstoupit od této
smlouvy, a to Z následujících důvodů:

11.4.1. práce zhotovitele nezačaly podle termínů nebo nejsou dokončeny ve stanovené lhůtě
tak, Že došlo k prodlení prací Zhotovitele O více než 15 dnů,

11.42. výkony zhotovitele neodpovídají v plné míře požadavkům objednatele,
11.4.3. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo byl insolvenční návrh zamítnut nebo konkurs Zrušen proto, že majetek
byl Zcela nepostačující k úhradě nákladů insolventního řízení,

11.4.4. zhotovitel opakovaně přes písemnou výzvu objednatele neplní své Závazky Ztéto
Smlouvy.

Tímto není dotčena možnost odstoupení dle ustanovení § 2001 - 2005 občanského Zákoníku.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

11.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi,
Smlouva Zaniká S účinky do budoucna. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku
na náhradu škody a Zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními Stranami
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i po ukončení smlouvy.

11.6.2. Zhotovitelovy závazky Za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených,
platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro Část díla, kterou Zhotovitel do takového
odstoupení realizoval.

. Odstoupí-Ii některá Ze Stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících,
smluvní Strany vypořádají své závazky Z předmětné smlouvy do 30 dnù od odstoupení od
Smlouvy.

. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 12. této smlouvy.

12. SPORY

Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení Sporné
věci Statutárním Zástupcúm Smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným
soudem dle ustanovení Občanského soudního řádu.

13. vYŠšÍ Moc
Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění Smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačně pro roční období,
ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. Vpřípadě Sporu, Zda se jedná
o klimatické podmínky pro příslušné období příznačně, mohou si strany vyžádat stanovisko
odborníka vpříslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení
uhradí ta Ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
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13.2.

13.3.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně
informovat při vzniku takových Okoastí druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp.
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, Že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

15. STYK MEZI STRANAMI

Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení,
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou bud' Osobně
doručena, nebo Zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové Schránky
Identifikační údaje Zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v úvodních ustanoveních této smlouvy
a mohou být Změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé Straně.

Jako doklad o doručení bude považován i podpis na kopii průvodního dopisu při osobním
doručení nebo potvrzení pošty O doručení.

Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek
dle Zákona č. 300/2008 Sb., O elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů,v platném Znění, a jeho prováděcích předpisů.

16. DoLožKA sARS-covz
Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této Smlouvy si ujednávají
při plném vědomí a Znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci
vydaných vsouvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru soznačením SARS-CoV-2
(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak S ohledem na mimořádná opatření, at' nařízená
Ministerstvem Zdravotnictví České republiky podle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
Zdraví a o Změně některých Souvisejících zákonů, v platném Znění, či nařízená Ministerstvem
vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o Změně některých
Zákonů (krizový Zákon), v platném Znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření Orgánů veřejné moci,
jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze vtéto chvíli
předvídat, Zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše
uvedeným stavem nebo ke Zvýšení rozsahu Opatření Stávajících tak, že to bude mít Za následek
podstatnou změnu v možnosti kterékoliv Ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“),
a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:

162.1. k žádosti Zpřísněním opatření dotčené Strany bude druhá strana souhlasit
s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění
Zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, O kterou dotčená strana požádá, nejpozději
však do ukončení trvání Zpřísnění Opatření, nejedná-li se Ze strany dotčené strany
o Zjevné Zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě
požadovat, Zůstává druhé Straně Zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak
jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění,
které by jinak při Odstoupení Od smlouvy této straně příslušelo;

162.2. k Žádosti Zpřísněním Opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím
plnění, i když nebude plněnO řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění
Zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději
však do ukončení trvání Zpřísnění Opatření, nejedná-li se Ze strany dotčené strany
O zjevné Zneužití tohoto práva a nejde-li O plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu
k účelu smlouvy Zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě
požadovat, Zůstává druhé straně Zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak
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16.3.

16.4.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé Straně zaniká nárok na Sankční plnění,
které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;

K žádosti Zpřísněnim opatření dotčené strany se druhá strana Zavazuje souhlasit s obnovenim
jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených Zpřísněnim opatření
a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe
naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.

Nejedná-li se Ze strany dotčené Strany O Zjevné Zneužití tohoto práva, má se Za to, že podstatné
dotčení práv a povinností dle smlouvy Zpřísněnim opatření je podstatnou Změnou okolností dle
uSt. §1765 občanského Zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.

17. ZÁVÉREČNÁ usTANovENí
Smluvní Strany se dohodly; že objednatel v Zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou Smluvnich stran,
nebo osobami jimi Zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv dle § 6 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.
o registru smluv).

Zhotovitel bere na vědomí, Že osobní údaje uvedene' ve smlouvě objednatel zpracovává jako
správce Za účelem uzavření, plnění a Zveřejnění smlouvy v Souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Ftady (EU) 2016/679 (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází Z čl.
6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem.

Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran.
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, Zavazuje se
zhotovitel předat objednateli bez Zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

Zhotovitel souhlasí spřípadným uveřejněním podmínek, Za jakých byla Smlouva uzavřena
v rozsahu dle Zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných Zakázek, v platném Znění, Zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném Znění a Zákona č. 106/1999 Sb.,.o svobodném
přístupu k informacím, v platném Znění.

Smluvní strany prohlašují, Že žádná část Smlouvy nenaplňuje Znaky obchodního tajemství dle
§ 504 občanského Zákoníku.

V souladu S § 1801 občanského Zákoníku se ve smluvním vztahu Založeném touto smlouvou
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského Zákoníku.

Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá Za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Vpřípadě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se Stane neúčinným nebo
neplatným, Smluvní strany se Zavazují bez Zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení
původního.

Smlouva se vyhotovuje v4 vyhotoveních stejné právní síly, Znichž objednatel obdrží3
vyhotovení a Zhotovitel obdrží vyhotovení.
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17.1 0. Nedílnou součástí této smlouvy 0 dílo tvoří přílohy:

17.10.1. Plná moc.
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hofovitel
Ing. Richard Vala, Petr Mareček jednatelé
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