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Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace

č. DIL/35/04/01 Ol80/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku v platném zněni (dále 
též jen „občanský zákoník**), mezi následujícími účastníky:

Hlavní město Praha

a

Czech Buildings, s.r.o.
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Smlouva o dílo na zpracování projektové dokimvaitace

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské nám. 2,110 01 Praha l 

00064581 
CZ 00064581

bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 27-5157998/6000
zastoupená: Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodařeni s majetkem Magistrátu hl.ra. Prahy

ICO:
DIČ:

dále jen „Objednatel” na straně jedné

a

Czech Buildings, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Ostrovského 18,150 00 Praha 5 - Smíchov 
28244818
CZ282448180

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 218332921/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 134967 
zastoupená: Ing- Lukášem Hanžlem

dále jen „Zhotovitel” na straně druhé
(společně také jako „strany” nebo „smluvní strany”)

I.
Preambule

Zhotovitel podal nabídku do veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: 
„Vypracování projektové dokumentace: MČ Praha 18 11”, jejímž zadavatelem je Objednatel a 
v souvislosti s touto zakázkou malého rozsahu uzavírají smluvní strany Smlouvu o dílo na 
vypracování projektové dokumentace (dále jen „Smlouva”). Kromě skutečností uvedených 
v této Smlouvě je pro smluvní strany závazný také text Výzvy k předložení cenové nabídky 
včetně všech jejích příloh.

II.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje pro Objednatele řádně 
a s odbornou péčí v rozsahu dle platných právních předpisů zpracovat projektové 
dokumentace pro doplnění veřejného osvětlení (VO) na území MČ Praha 18 (dále též jen jako 
„Předmět plnění” nebo „projektová dokumentace” či „dílo”). Za řádně předaný Předmět plnění 
se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu.

2.1.

2.2. Plnění se týká následujících akcí:
4 ks sloupů VO. Zvýšeni bezpečnosti chodců a dopravy, realizace 
chybějícího osvětlení

Výstavba VO - ul. 
Tvrdého
Výstavba nového VO v 
Čakovickém zámeckém 
parku

Zvýšení bezpečnosti chodců, realizace chybějícího osvětlení

Výstavba nového VO z 
ul. Tryskovická do ul 
Za cukrovarem

Zvýšení bezpečnosti chodců, dopravy a realizace chybějícího 
osvětlení.
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Pro každou akci bude vyhotovena samostatná projektová dokumentace.

Projektová dokumentace bude obsahovat:
• Stavební dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně 

nezbytného vyjádření dotčených orgánů ve stadiu DUR/DUS/DSP
• Realizační dokumentace pro výběr zhotovitele ve stadiu DVZ/DPS (Světelný výpočet, 

Rozpočet výkaz/výměr, Výkresová dokumentace)
• Geodetické služby
• Zajištěni inženýrské činnosti
• Zajištěni pravomocného ÚR/ÚS

2.3. Projektová dokumentace ke každé akci bude Zhotovitelem zpracována a 
Objednateli předána v tištěné i digitální formě (4 paré v tištěné formě + 2 x v digitální formě 
na CD vpdf. a dwg.).

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k realizaci2.4.
díla.

III.
Doba plnění a předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli do 12 měsíců od uzavření Smlouvy. 
O předání a převzetí projektových dokumentací bude smluvními stranami ke každé 

projektové dokumentaci samostatně sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí díla. 
Objednatel je oprávněn předávanou projektovou dokumentaci převzít, pakliže vykazuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebiání užívání díla, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případ bude protokol o předání a 
převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich 
odstranění nebo jiná opatřeni, byla-li dohodnuta. V případě, že Objednatel projektovou 
dokumentaci nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu 
nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla 
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

Místem předání je sídlo Objednatele.

3.1.
3.2.

3.3.

IV.
Cena plnění

Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za celý Předmět plněni dle této Smlouvy 
celkovou cenu ve výši 470.000 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH, 
přičemž částka s DPH činí 568.700 KČ (slovy: pět set šedesát osm tisíc sedm set korun českých) 
a DPH tak samostatně činí 98.700 Kč (slovy: devadesát osm tisíc sedm set).

4.1.
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4.2. Cena za projektové dokumentace jednotlivých akcí:
Cena za DUR, 
DVZ/DPS za akci bez 
DPH v Kč

Cena za Inženýring, vydání 
UR/US bez DPH v KčAkce

Výstavba VO - ul’ Tvrdého
80.000 40.000

Výstavba nového VO v 
Čakovicekém ' zámeckém 
parku

175.000 45.000

Výstavba nového VO z ul. 
Tryskoví cká do ul Za 
cukrovarem x

90.000 40.000

4.3. Cena plněni zahrnuje veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plnéním díla, krom 
skutečných nákladů za správní poplatky za vydání ÚR/ÚS a poplatky správcům sítí a poplatky 
správcům sítí za jejich vyjádření, které budou na základě doložení originálních dokladů 
pře fakturovány Objednateli. Cenu je možno překročit v případě, že během realizace předmětu 
dojde ke změně výše sazby daně z přidané hodnoty, která se uplatňuje na předmět ke dni 
uskutečnění zdanitelného plněni.

Objednatel neposkytuje zálohy.4.4.

V.
Platební podmínky

Cena bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem u každé akce zvlášť za DUR, DVZ/DPS a za Inženýring, vydáni UR/US a to dle 
cen uvedených včl. 4.2. této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za DUR, 
DVZ/DPS po podání žádosti o vydání UR/US. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za 
Inženýring, vydání UR/US až po podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné projektové 
dokumentace vc. UR/US oběma smluvními stranami. Podpisem protokolu se dílo považuje za 
provedené a převzaté.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Faktur* 
je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat potřebné 
náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
10 pracovních dnů od jejího doručeni vrátit Zhotoviteli s uvedením chybných či chybějících 
náležitostí.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem
v české měně.

VI.
Další práva a povinnosti smluvních stran, záruka 

Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele konat pravidelné konzultace 
s Objednatelem v průběhu zpracovávání projektových dokumentací. Z konzultací budou 
zpracovávány zápisy odsouhlasené oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje

5.1.
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zapracovat do projektových dokumentací připomínky vznesené Objednatelem pří průběžných 
konzultacích.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péči, 
dodržovat ustanovení této Smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a 
pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své 
nebezpečí ve sjednané době.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které 
se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli záruku za 
jakost v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen ,,zárukatk).

Zhotovitel poskytuje na dílo 2áruku v délce 60 kalendářních měsíců. Záruční doba 
počíná béžet dnem předání díla dle čl. 3.2. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve Ihůté stanovené Objednatelem, 
která nebude kratší než 10 pracovních dnů, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do 
případného rozhodnutí soudu Zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená 
povaze vady.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6. Za vadu díla se považuje mimo jiné nesoulad díla s právními předpisy a normami 
platnými ke dni předání díla Objednateli.

VII,

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 

dozví v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Tím není dotčena možnost Zhotovitele 
uvádět Činnost podle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popřípadě v rozsahu stanoveném zadavatelem konkrétního výběrového 
nebo zadávacího řízení.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, 
dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli founě nebo poskytnuté a dané 
k dispozici Objednatelem, případně Zhotovitelem vyhotovené dle této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu Objednatele nepoužije infonnace v rozporu 
s účelem, ke kterému mu byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak zpřístupní bez souhlasu 
Objednatele třetím osobám, vyjma subdodavatelů Toto ustanovení se nevztahuje na informace, 
které byly v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytné nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
Či pravomocných soudních rozhodnutí. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informaci platí i po dobu 2 let po ukončeni smluvního vztahu založeného 
Smlouvou.
7.3.
odborným poradcům, kteří jsou povinnosti mlčenlivosti ve výše uvedeném smyslu sami 
zavázáni.

7.1.

7.2.

Povinnost mlčenlivosti není Zhotovitel povinen zachovávat ve vztahu ke svým
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VIII.

Smluvní pokuty
Zhotovitel se zavazuje při prodlení $ předáním Předmětu plném' oproti termínu 

sjednanému vél. 3.1. této Smlouvy uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dílčí 
ceny plnění bez DPH dle cl. 4.2. této Smlouvy, se kterým je v prodlení, a to za každý den 
prodlení.

8.1.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu 50.000,- Kč za každý případ 
porušení mlčenlivosti v rozporu s či. VII. této Smlouvy,

V případě, že Objednateli vznikne z ujednáni této Smlouvy nárok na smluvní 
pokutu vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu 
smluvní pokuty vůči kterékoliv pohledávce Zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny 
díla.

$.2.

8.3.

8.4. V případě všech ujednání o smluvní pokutě v této Smlouvě platí, že Objednatel má 
právo na náhradu škody, která mu vznikla z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, a to vedle smluvní pokuty a v plné výši bez jakéhokoliv omezení.

IX.

Autorské právo a licenční ujednání
Zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace jsou autorským dílem Zhotovitele 

(dále jen „autorské dílo") v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném 
znění.

9.1.

Zhotovitel udělí po předáni díla v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského 
zákoníku Objednateli výhradní časové a místně neomezené oprávnění k výkonu práva 
autorské dílo užit v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence") s tím, 
že Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.

Objednatel nebo jim pověřená třetí osoba je oprávněn upravit či měnit shora 
popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora 
popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence bude mít Objednatel časově a místně 
neomezené právo dílo nebo kteroukoliv jeho část užívat, upiavovat, rozvíjet či použít jako 
součást díla jiného, a to vše v neomezeném rozsahu a bez nároku Zhotovitele na dodatečnou 
odměnu.

9.2.

9.3.

Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i 
k jeho jednotlivým vývojovým fázím, částem a součástem.

Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 odst. 1 občanského zákoníku oprávnění 
tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zčásti nebo zcela (tzv. podlicence).

Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně. Tuto skutečnost vzal 
Zhotovitel v úvahu pří stanovení výše své odměny dle této Smlouvy.

9.4.

9.5.

9.6.

X.

Komunikace Smluvních stran
10.1.
uvedených v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto Článku a dále změny

Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů
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ve svých právních poměrech, ktera mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků ze 
Smlouvy, a to neprodleně, nej později však do 7 dnů od okamžiku, kdy tyto změny nastaly. 
Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení msolvenčního 
řízení a další významné skutečnosti.
10.2.
jsou uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně předem 
dohodnou, nestánovi-1 i Smlouva jinak.
10.3.
operativní obchodní a technická jednáni) jsou:

Ing. Lukáš Hanžl

Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které

Kontaktními osobami Zhotovitel v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro

jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail:
tel.:

ID datové schránky: u3tw72v
10.4.
operativní obchodní a technická jednáni) jsou:

jméno a příjmení: 
funkce: 
adresa: 
e-mail: 
tel.:
ID datové scluánky: 48ia97h

Kontaktními osobami Objednatele v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro

Ing. Jan Rak
ředitel odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy 
Praha 1, Staré Město, Nám. Franze Kafky I 
jan.rak@praha.eu 
+420 236 003 186

10.5.
jednostranně změnit, a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní 
straně. Změna je účinná až okamžikem doručeni oznámení druhé smluvní straně.
10.6.
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla. Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě se 
považují za doručená 5. pracovním dnem ode dne odeslání Podáni prostřednictvím držitele 
poštovní licence be2 ohledu na to, zda smluvní strana Podání převzala či nikoli. Podání se 
považuji za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran odmítne jejich převzetí, a to 
okamžikem odmítnutí převzetí. Nastanou-li pochybnosti o datu doručeni Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po dni 
odeslání Podáni. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli jako 
nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se doručuje, či 
pro jiné důvody na straně této Smluvili strany.
10.7.
telefonicky, přičemž ale veškera telefonické zprávy musí být následně doručeny/potvrzeny 
druhé smluvní straně i písemné.

Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby a kontaktní údaje

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená

V záležitostech, které nesnesou odkladu, mohou smluvní strany komunikovat i
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XI.

Rozhodné právo a soudní příslušnost
Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí právními předpisy České11.1.

republiky.
11.2.
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.
U.3.
Smluvní straně, sjednávají smluvní strany pro řešeni sporu ze Smlouvy v souladu s 
ustanovením § 89a zák. Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (,,o.s.ř.“), že 
místně příslušným soudem prvního stupně pro řešení sporů vzniklých na základě této Smlouvy 
nebo v souvislosti s jejím výkladem je obecný soud, v jehož obvodu je sídlo Objednatele, tedy 
Obvodní soud pro Prahu 1, případně Městský soud v Praze ve smyslu ustanovení o.s.ř. o věcné 
příslušnosti výše utřených soudů České republiky. Zhotovitel s výše uvedeným určením 
výslovně souhlasí a prohlašuje, že toto určení pro něj nepředstavuje odejmutí jeho práva na 
zákonného soudce.

Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti

Nepodai’í-li se spory vyřešit smírně ani ve Ihůtě 30 dnů od učinění výzvy druhé

XII.

Ostatní ujednání
12.1.
povinnosti z této Smlouvy na jakýkoli třetí subjekt bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.
12.2.
kontrole ve veřejné spravě a o zrněné některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.
12.3.
Předmětu plnění dle této Smlouvy ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
12.4.
evidenci smluv (CES) vedené bl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího 
podpisu a úplný její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
12.5.
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha, tj. Objednatel.
12.6.
v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů.

Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv nebo

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční

Zhotovitel se zavazuje uchovávat dokumentaci a všechny doklady týkající se

Smluvní strany výslovně souhlasí s tfm, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv

Zhotovitel podpisem této Smlouvy souhlasí s poskytnutím informací o Smlouvě
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XIII.

Společná a závěrečná ustanovení
13.1.
je den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno vice dní. je dnem 
uzavřeni této Smlouvy den z označených dnů nejpozdější. Tato Smlouva nabývá účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
13.2.
Smlouvy, ledy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění podle této Smlouvy a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídi touto Smlouvou.
13.3.
stran, a to pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
13.4.
nevymahatelné. nebo pokud by některá ustanoveni chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani 
nevymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, pokud je takové ustanovení oddělitelné 
od této Smlouvy jako celku, při zachování účelu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji bez 
zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové 
ustanoveni ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a 
účelu ustanoveni neplatného nebo nevymahatelného.
13.5.
Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
13.6.
jejímu obsahu zcela porozuměly, tento je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim 
nejsou v den uzavřeni léto Smlouvy' známy žádné důvody, pro které by tato Smlouva nemohla 
být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Smlouvy, a že jej i obsah je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojuji zástupci 
obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavřeni této Smlouvy

Plnění předmětu této Smlouvy v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti této

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována na základě dohody smluvních

Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatné nebo

Tato Smlouva je vyhotovena ve 6 vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž

Smluvní strany prohlašují, že si celou tuto Smlouvu důkladně a řádně přečetly.

V Praze, dne • \0 .V Praze, dne 12 "10- 2020

Za objednatele Za zhotovitele:

Ing. Ing. Lukáš Hanžl 
jednatel

A*'
ředitel TU

9

I


