
 

SMLOUVA O DÍLO 
č. j.: VS-207317-43/ČJ-2019-800851-VERZAK 

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

(dále jen “OZ“), 

v souvislosti s investiční akcí s názvem  

 

,, Horní Slavkov – studie bezpečnosti“ 

 

I. 

Smluvní strany 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

organizační jednotka: Věznice Horní Slavkov 

adresa: Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov 

zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 16.8.2019 pod č.j. VS-10280-

12/ČJ-2019-80020-SP plk. Ing. Lukáš Prágner, pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH 

bankovní spojení: ČNB Plzeň 

č. ú.: 46330881/0710 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

2. SKS s.r.o. 

se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko 

zapsaný: v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3557 

Zastoupená Ing. Lumírem Škvařilem, jednatelem 

IČO: 43420117 

DIČ: CZ43420117 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko,  

č. ú.: 351145631/0100 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“), 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto Smlouvu  

(dále jen „Smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“)  

se rozumí: 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu) ze dne 30.07.2020  

pod č.j.: VS-207317-31/ČJ-2019-800851-VERZAK.  
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Nabídka Zhotovitele ze dne 11.8.2020, pod č.j.: VS-207317-39/ČJ-2019-800851-VERZAK. 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12.08.2020. 

Výkresy současného stavu – situace areálu, operační středisko, situace se zákresem stávajících 

el. systémů, fotodokumentace – budou předány současně s podpisem této smlouvy 

objednatelem. 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od Objednatele všechny výše 

uvedené Závazné podklady, pokud není uvedeno jinak, že se seznámil s jejich obsahem  

a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je zpracování studie bezpečnosti v areálu Věznice Horní 

Slavkov, která bude obsahovat: 

 

1. Textovou část zahrnující zejména: 

- Základní informace o stavbě. 

- Popis současného stavu: vnější ohradní zeď, vnitřní oplocení zakázaného pásma,  

el.zabezpečovací systémy pro zajištění vnější bezpečnosti, operační středisko 

a jeho vybavení. 

- Závěry statického posouzení stávající vnější ohradní zdi: nadzemní části i základových 

konstrukcí se zohledněním základových poměrů. 

- Popis navrhovaných řešení včetně navrhovaných konstrukcí, postupů, systémů, vybavení. 

- Specifikaci potřebných podkladů a průzkumů, které je nutno provést v rámci projektové 

přípravy. 

- Doporučení pro realizaci stavby, včetně její etapizace. 

 

2. Jako přílohu textové části: 

- Návrh rozmístění a parametrů kopaných sond provedených zadavatelem pro zjištění 

základových poměrů vnější ohradní zdi požadovaných autorem studie, se zákresem jejich 

polohy do situace (max. do 30 sond). 

- Popis skutečností zjištěných autorem studie při vyhodnocení kopaných sond. 

- Statický výpočet pro posouzení nadzemní části a základů stávající ohradní zdi (v různých 

úsecích). 

 

3. Výkresovou část sestávající zejména ze: 

- Situace širších vztahů. 

- Situace se znázorněním umístění stavby na pozemcích. 

- Pohledy s popisem konstrukčního a materiálového řešení. 

- Vzorové řezy pro znázornění navrhovaných úprav ohradní zdi, resp. pro výstavbu nové  

a pro nové oplocení zakázaného pásma. 

- Situační schémata vedení a rozmístění prvků elektronických zabezpečovacích systémů  

a kamer zajišťujících vnější bezpečnost. 

- Hrubý návrh stavebních úprav operačního střediska včetně rozmístění vybavení (mobiliář, 

elektronické vybavení – koncové prvky elektronických bezp. systémů apod.). 
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4. Rozpočtová část: 

- Strukturovaný propočet budoucích nákladů stavby včetně souvisejících činností (projektová 

dokumentace všech potřebných stupňů, inženýrská činnost, autorský dozor, technický dozor 

stavebníka, koordinátor BOZP – pokud bude nezbytný apod.). 

 

2. Místem provádění díla je areál Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní 

Slavkov. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu: 

- s touto Smlouvou včetně všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel 

uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a  

- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

obsažených ve Výzvě k podání nabídky. 

 

5.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo v rozsahu a kvalitě odpovídajících  

této smlouvě, bez vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k dílu. 

 

6.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od podepsání Smlouvy o dílo, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli. 

 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději  

do 60-ti kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo.  

 

3. Zhotovitel se zavazuje určit počet, rozmístění a rozměry všech kopaných sond  

do základů stávající obvodové zdi (max. do 30 sond) a předat jejich pracovní zákres 

objednateli do 7 dní od podpisu smlouvy. Dále se zavazuje postupně posoudit provedené 

sondy vždy alespoň 1x týdně, aby mohly být následně bez zbytečného odkladu zasypány. 

Pořadí a časové aspekty provádění a rušení sond jsou ve výlučné kompetenci objednatele,  

a to zejména z bezpečnostních důvodů. 

 

4. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události,  

kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní 

povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., 

prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba 

stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění 

dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději 

však do dvou kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci 
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a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři 

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy. 

 

5. Objednatel má dále právo pozastavit práce z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení 

důvodu. Pozastavení prací musí být zhotoviteli sděleno písemně; totéž platí i pro pokyn 

k obnovení prací. Při celkové době přerušení prací kratší než 7 kalendářních dní 

(kumulovaně) toto přerušení nemá vliv na termíny plnění zhotovitele, v opačném případě 

uzavřou obě strany dodatek této smlouvy, v němž zohlední dopad doby prodloužení  

do termínů plnění zhotovitele. Pokud celková doba přerušení prací přesáhne 90 kalendářních 

dní (kumulovaně), má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy.  

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši  

243 000 Kč (slovy dvěstěčtyřicettřitisíckorun českých) bez DPH. Tato cena je stanovena jako 

cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná 

po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace 

díla z důvodů ležících na straně objednatele.  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

 

- Celková cena za vyhotovení studie: 

 

Celková cena bez DPH 243 000 Kč 

(slovy dvěstěčtyřicettřitisíckorun českých) 

DPH 21% 51 030 Kč 

(slovy padesátjednatisíctřicetkorun českých) 

Celková cena s DPH 294 030 Kč 

(slovy dvěstědevadesátčtyřitisíctřicetkorun českých) 

 

- Cena za posouzení stávající ohradní zdi a návrh řešení její úpravy, resp. náhrady  

(podle výsledku posouzení): 

 

Cena bez DPH 70 000 Kč 

(slovy sedmdesáttisíckorun českých) 

DPH 21% 14 700 Kč 

(slovy čtrnácttisícsedmsetkorun českých) 

Cena s DPH 84 700 Kč 

(slovy osmdesátčtyřitisícsedmsetkorun českých) 

 

- Cena za návrh vnějšího bezpečnostního elektronického systému dle specifikace zadavatele: 

 

Cena bez DPH 60 000 Kč 

(slovy šedesáttisíckorun českých) 

DPH 21% 12 600 Kč 

(slovy dvanácttisícšestsetkorun českých) 

Cena s DPH 72 600 Kč 

(slovy sedmdesátdvatisícšestsetkorun českých) 
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- Cena za návrh rekonstrukce operačního střediska: 

 

Cena bez DPH 20 000 Kč 

(slovy dvacettisíckorun českých) 

DPH  21% 4 200 Kč 

(slovy čtyřitisícedvěstěkorun českých) 

Cena s DPH 24 200 Kč 

(slovy dvacetčtyřitisícdvěstěkorun českých) 

 

- Cena za zpracování propočtu investičních (i neinvestičních) nákladů na studii: 

 

Cena bez DPH 93 000 Kč 

(slovy devadesáttřitisíckorun českých) 

DPH 21% 19 530 Kč 

(slovy devatenácttisícpětsettřicetkorun českých) 

Cena s DPH 112 530 Kč 

(slovy jednostodvanácttisícpětsettřicetkorun českých) 

 

3. Cena je platná po celou dobu realizace Díla, a to i po případném prodloužení termínu 

dokončení realizace Díla z důvodů ležících na straně objednatele. Tato cena obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele spojené se zhotovením Díla specifikovaného v čl. III Smlouvy a může  

být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného 

předpisu. Cena Díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke Smlouvě. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije.  

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Objednatel proplatí sjednanou cenu 

díla na základě jediné faktury, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla 

(po oboustranném podpisu Protokolu o předání a převzetí díla).  

 

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. 

Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost 

úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura 

nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli 

a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury 

objednateli. 
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VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 

se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci,  

jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat zásady pro vstup a práci cizích 

osob v objektech VS ČR, podrobit se příslušným omezením a strpět úkony související  

s kontrolou vstupu do objektu.  

a) Cizí osoby jsou na požádání příslušníka povinny předložit doklad totožnosti.  

Před vstupem do střeženého prostoru areálu věznice si uložit na určené místo střelné zbraně, 

mobilní telefony, chytré hodinky tzv. „smartwatch“, komunikátory, chytré hodinky, 

záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku, kromě stanovených výjimek, 

předložit zavazadla k prohlídce, podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním 

detektorem kovů, případně osobní prohlídce. V opačném případě nebude vstup do střeženého 

prostoru areálu věznice umožněn. Osoby se musí na pokyn příslušníka podrobit orientační 

dechové zkoušce na alkohol. Osobám je zakázán vstup do střeženého prostoru, pokud budou 

pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek.  

b) Všechny osoby procházející vstupy do objektů věznice se řídí pokyny příslušníků, 

popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů. Dále jsou povinny umožnit prohlídku vozidla  

při vjezdu a výjezdu.  

c) Při vstupu do věznice je nutné nejméně dva dny předem nahlásit oprávněné osobě, 

uvedené v čl. VIII. odst. 1 a), jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu  

nebo jiného dokladu totožnosti osoby, která bude vstupovat do prostor věznice.  

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur: 

 -   Bc. Jan Krása, zástupce vedoucího logistiky, tel. 352 660 232,  

email: jkrasa@vez.hsl.justice.cz, 

 -  Zuzana Richterová, vedoucí referátu stavebního, tel. 352 660 247,  

email: zrichterova@vez.hsl.justice.cz, 

 

- ve věcech ekonomických: 

 - Ing. Roman Vácha, zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov,  

tel. 352 660 202, e-mail: rvacha@vez.hsl.justice.cz, 

 

- ve věcech písemného pověření: 

- plk. Ing. Petr Bouška – pov. zast. 1 zástupce ředitele Věznice Horní Slavkov,  

tel.: 352 660 201, e-mail: pbouska@vez.hsl.justice.cz, 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 

 

 

 

 

mailto:jkrasa@vez.hsl.justice.cz
mailto:rvacha@vez.hsl.justice.cz
mailto:pbouska@vez.hsl.justice.cz
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2. Osoby, které jsou oprávněni zastupovat zhotovitele: 

 

- bez omezení rozsahu včetně předání díla:  

-  Ing. Lumír Škvařil, jednatel, tel. 602 792 913, e-mail: skvaril@sksblansko.cz, 

 

- ve věcech technických, včetně vedení realizace díla, provádění dozoru zhotovitele, přejímání 

závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti  

za vady a nedodělky:  

-  Ing. Radek Pírek, tel. 725 392 068, e-mail: pirek@sksblansko.cz. 

 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

IX. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

 

1.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Zhotovitel pojistí svým jménem  

a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem Smlouvy. Změny způsobu provádění 

díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním  

díla bez vad a nedodělků. K převzetí díla vyzve zhotovitel nejméně 3 pracovní dny předem. 

Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu studie s max. lhůtou 10 pracovních dnů,  

po provedené kontrole není povinen objednatel studii převzít, pokud vykazuje vady  

a nedodělky.  

2.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí 

díla (dílčí předání a převzetí díla). Pokud den předání díla připadne na volné dny, tedy sobotu, 

neděli nebo svátek, předání proběhne první následující pracovní den. Objednatel zajistí  

pro převzetí díla účast své oprávněné osoby.  

3. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení účast zástupců příslušných orgánů,  

je-li tato stanovena zvláštními předpisy. 

4. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol, který pořizuje 

objednatel. Součástí protokolu bude:  

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,  

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,  

c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich 

bezplatnému odstranění, způsob odstranění, popř. sleva z ceny díla. Nebude-li taková lhůta 

dohodnuta, platí, že zjištěné vady nebo nedodělky budou odstraněny do 7 dní  

od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
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Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2628 OZ.  

 

5. Jestliže nedošlo k převzetí díla, sepíše objednatel protokol o jednání se zhotovitelem,  

kde zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.  

6. Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku,  

kdy je dokončeno, tj. kdy byly provedeny všechny jeho části, dokončeny všechny práce  

a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím  

a předáním požadovaných dokladů. Objednatel má právo, nikoliv však povinnost, převzít 

i dílo vykazující vady nebo nedodělky, které nemají vliv na jeho funkčnost nebo použitelnost. 

XI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména  

pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v podmínkách výzvy k podání nabídek  

nebo v technických normách vztahujících se k dílu. Za vadu díla se považují i vady  

v dokladech předávaných spolu s dílem. 

 

2.  Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla dle smlouvy bezplatnou záruční 

dobu v délce 36 měsíců po předání díla. V protokolu o ohlášení vady potvrdí smluvní strany 

lhůtu pro odstranění vady a rovněž datum, kdy byla vada odstraněna. 

3.  V případě opravy se prodlužuje záruční doba. Pro opravované části díla poskytne 

zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne opravy 

nebo odstranění reklamované vady. 

4.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu  

pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

5.   Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným  

nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 

díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla, a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným 

způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně 

k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

6.  Ustanovením čl. XI. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy.  

7. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů  

od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 7 kalendářních dní ode dne písemného 

oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 

s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
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dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění 

vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 

odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat  

až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady  

se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění 

vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné 

části díla (prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 

XII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury  

za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. 3 uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,  

a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 2 této Smlouvy  

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

5.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XIII. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti  

ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn 

odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy  

v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním 

rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního 

rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle  

této smlouvy v následujícím roce.  
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2. Objednatel je navíc oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel 

prokazatelně nespolupracuje s objednatelem, např. se neúčastní pravidelných kontrolních 

porad v průběhu zpracování díla nebo pro takové porady neposkytne potřebné podklady 

(příslušné části studie v rozpracovanosti).  

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení  

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.  

4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku  

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost  

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy.  

5.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla.  

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností  

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.  

 

XIV. 

Zvláštní ustanovení 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně  

nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny  

se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky  

k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu,  

která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této 

smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy,  

která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit 

ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 

původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby 

platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.  

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit  

při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů.  

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu 

a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob  

nebo pověřených zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními 

stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky.  
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5. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text smlouvy, 

popř. údaje o této smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této smlouvy, dobu jejího 

trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní 

předpis.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že během realizace této smlouvy bude dodržovat příslušná 

právní ustanovení v oblasti zpracování osobních údajů ze strany příkazníka i příkazce, 

vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.  

 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy.  

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ 

se nepoužijí.  

4. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny  

a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku  

k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují 

žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla  

mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních stran nespoléhá na prohlášení 

druhé smluvní strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích.  

Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.  

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá  

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé  

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy.  

7. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky číslovanými v nepřerušené 

vzestupné číselné řadě a podepsané oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

V případě hodnoty plnění přesahující 50 000 Kč bez DPH nabývá smlouva účinnosti nejdříve 

dnem zveřejnění v Registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. zákona  

o registru smluv.  
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Přílohy:  

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne  

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 

Příloha č. 3 - Výkresy současného stavu, fotodokumentace 

 

 

 

V Horním Slavkově dne …………..    V ……………… dne ………...  

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

                      Vrchní rada                  SKS s.r.o. 

  plk. Ing. Lukáš Prágner         Ing. Lumír Škvařil 

pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov                  jednatel 


