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Smlouva o dílo

Geodetické zaměření a zpracování návrhu stavby 
před plánovanou rekonstrukcí budovy Senovážné

náměstí 24

Smluvní strany

v

Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČO: 00022985
ISDS: vidaawt
jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných

zakázek
bankovní spojení: ČNB, Praha
číslo účtu:

(dále jen ,,Objednateh‘)

DigiTry Art Technologies, s.r.o.
se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8
IČO: 01930249
DIČ: CZ0I930249
ISDS: rqauii2
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem
Společnost je zapsána v OR. vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 283917 

(dále jen „Zhotovitel'*)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana", společně potom jako „Smluvní strany")

uzavřely v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen  „OZ"), tuto



Smlouvu o dílo na geodetické zaměření a zpracování návrhu stavby před plánovanou 
rekonstrukcí budovy Senovážné náměstí 24 

(dále jen ,,Smlouva“):
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člá n ek  I.
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ..Geodetické zaměření a zpracování 
návrhu stavby p řed  plánovanou rekonstrukcí budovy Senovážné náměstí 24"\

2. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele 
a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení 
vybrána jako nejvhodnější.

Článek II.
Předmět a účel díla

1. Předmětem díla dle Smlouvy je:

a) zpracování kompletního geodetického zaměření stavu budovy na adrese Senovážné 
náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 za účelem realizace plánované rekonstrukce této 
budovy a

b) zpracování návrhu stavby plánované rekonstrukce uvedené budovy.

2. Na základě zhotoveného díla nechá Objednatel následně vypracovat dokumentaci pro 
stavební povolení a dokumentaci pro provedení stavby.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny následné kroky směřující k  realizaci vlastní 
rekonstrukce budou činěny v souladu s metodou BIM (Building Information Modeling).

Článek III.
Obsah díla

1. Geodetické zaměření stavu budovy bude zpracováno v rozsahu prostorového a 
stavebního pasportu.

2. Prostorový pasport bude vyhotoven v rozsahu:

a) zpracováni grafických a popisných údajů o stávajícím objektu a
b) zaměření polohopisu a výškopisu -  systém JTSK, v měřítku 1:200.

3. Stavební pasport bude vyhotoven v rozsahu:

a) kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu objektu s následným vyhotovením 
stavební dokumentace — zaměření bude obsahovat půdorysy všech podlaží, 
charakteristické řezy (tzn. příčné a podélné řezy objektu) a pohledy na všechny fasády 
objektu;

b) zahrnutí vnitřních prvků, jako např. sanitární zařízení (umyvadla, WC, pisoáry) 
vestavěné skříně, elektrické rozvaděče, hasicí přístroje, hlavní uzávěry energií (voda, 
plyn, hlavní rozvaděče elektro) apod.;

c) zhotovení stavební dokumentace v měřítku 1:50 a
d) zpracování knihy místností obsahující základní údaje (číslo místnosti, podlahová 

plocha, účel užívání, výška místnostO tabulkovou formou.

4. Digitální passport, tedy finální výstup provedené pasportizace, bude vyhotoven ve formě 
3D dokumentace.

5. V souvislosti s dokumentem s názvem Přehled využití prostor Senovážné náměstí 24 '\ 
který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a který popisuje současné využití budovy. Objednatel 
Zhotovitele informuje, že ze současných nájemců v budově bude pokračovat pouze 
provoz restaurace. Z prostor banky a dalších obchodů a provozoven budou zřízeny
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zasedací místnosti. Parkovací místa pro zaměstnance Objednatele a návštěvy budou 
zřízena v prostorách současného autoservisu.

6. V přízemí budovy hodlá Objednatel zřídit zázemí pro provoz (tj. ostrahu, správce aj.) 
budovy a rovněž samostatnou místnost nebo zastřešený prostor pro odkládání jízdních 
kol.

7. Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno metodou laserového skenování 
s následujícím vyhotovením stavební dokumentace ve formátu DWG nebo 
kompatibilním. Fasády a obvodové pláště budov budou zpracovány prostředky BIM 
software s funkcemi pro tvorbu architektonických návrhů, TZB, projektování konstrukcí 
(např. aplikace Revit). Obě části díla budou předány v 1 vyhotovení na CD nebo DVD 
nosiči a ve 4 vyhotoveních v tištěné listinné podobě. Elektronické vyhotovení díla bude 
obsahovat dílo v editovatelné podobě (formáty doc., xls., rvt., rfa., rfe., dwg. nebo 
kompatibilnO i needitovatelné podobě (formát pdf.)

8. Kompletní návrh stavby bude zohledňovat rovněž závěry a doporučení přílohy č. 2 
Smlouvy s názvem ''Odborný posudek OP-09-001 odborného posouzení stávajícího 
stavebně technického stavu budovy na adrese Senovážné náměstí 977/24; parcelní číslo 
142: k  ú. Nové Město, obec Praha". Znění této přílohy je  pro Zhotovitele závazné.

Článek IV.
M ísto a doba plnění

1. Místem plnění je  budova Objednatele na adrese Senovážné náměstí 977/24, 110 00 
P ra h a  I.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předá Objednateli kompletní část díla dle čl. 11 odst. 1 písm. a) 
Smlouvy nejpozději do 3 měsíců ode dne následujícího po dni počátku účinnosti 
Smlouvy. Kompletní část díla dle čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy bude Objednateli 
předána nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícílio po dni počátku účinnosti Smlouvy.

3. O předání a převzetí každé části díla bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán 
předávací protokol (dále jen  “Protokol”). Každá ze Smluvních stran si ponechá jedno 
pare. Předmětná část plnění se považuje za předanou až okamžikem podpisu Protokolu 
druhou ze Smluvnich stran.

Článek V.
Vyhrazená změna závazku

1. Objednatel si v rámci zadávacího řízení vyhradil právo na změnu závazku ze smlouvy dle 
§ 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen  .,ZZVZ“).

2. Objednatel je  oprávněn využít vyhrazenou změnu závazku v případě, že se po zvážení 
výstupů Zhotovitele rozhodne pro provedení změn nebo úprav v návrhu stavby, včetně 
změn ve vnitřním uspořádání prostor budovy, zejména v poměru kancelářských a 
konferenčních místností.

3. Objednatel je  oprávněn využít plnění v rámci vyhrazené změny závazku až do výše 
200 000 Kč bez DPH.

4. V případě, že se Objednatel rozhodne využít vyhrazenou změnu závazku, doručí 
Zhotoviteli specifikaci požadovaného plnění v rámci vyhrazené změny závazku a vyzve 
ho k zaslání cenového návrhu. Zhotovitel je následně povinen ve lhůtě do 3 pracovních 
dnů požadované plnění ocenit a doručit Objednateli cenový návrh.
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5. Celková cena za plnění v rámci vyhrazené změny závazku nepřesáhne hodnotu dle 
odst. 3 tohoto článku.

6. Akceptace cenového návrhu Objednatelem se považuje za objednávku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že předá plnění v rámci vyhrazené změny závazku v souladu se
specifikací ve Smlouvě a jejích přílohách ve lhůtě do 3 měsíců ode dne akceptace
cenového návrhu Zhotovitele.

8. Pro účely plnění v rámci vyhrazené změny závazku se přiměřeně použiji ustanoveni čl. 
VI odst. 6, čl. VII odst. 5, čl. XI a ostatní relevantní ustanoveni Smlouvy.

9. Objednatel není povinen využít vyhrazenou změnu závazku, a to ani částečně.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje, že v nezbytném rozsahu poskytne Zhotoviteli pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v přůběhu plnění.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat včas úplné informace a předkládat mu 
veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu této Smlouvy a poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost.

3. Zhotovitel s dostatečným předstihem uvědomí Objednatele o tom, že bude v předmětné 
budově provádět práce a měření nezbytné ke zhotovení díla. Objednatel se zavazuje 
zajistit nahlášeným osobám Zhotovitele přístup do všech částí objektu.

4. Objednatel je  povinnen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Zhotovitele.

5. Obě Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost 
k předání a převzetí všech částí díla.

6. Objednatel se zavazuje, že nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne podepsání Protokolu 
vztahujícímu se k části plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy Zhotoviteli písemně 
potvrdí absenci zjevných vad díla, jestliže dílo nebude vykazovat vady. Tímto se však 
Objednatel nevzdává práv z vadného plnění v případě skrytých vad. které vyjdou najevo 
později. Pro takový případ se použijí ustanovení čl. XI Smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas, s náležitou odbornou péči a za použití 
postupů, které odpovídají právním předpisům ČR.

8. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na své náklady a nebezpečí.

9. Zhotovitel je rovněž povinen písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plněni Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, 
kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

10. Zhotovitel je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy sjednané a dále udržovat v platnosti a 
účinnosti po celou dobu trvání účinnosti Smlouvy, jakož i po dobu trvání záručních lhůt 
podle Smlouvy, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem s limitem 
pojistného plnění ve výši minimálně 2 000 000 Kč (slovy: dva miliony korun českých). 
Doklad o sjednání tohoto pojištění se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli při 
podpisu Smlouvy a dále kdykoliv na vyžádání.

11. Obé Smluvní strany se zavazují zajistit průběžnou dostupnost svých kontaktních 
pracovníků pro potřeby konzultací.
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12. Zhotovitel si je  vědom skutečnosti, že předmětná budova je kulturní památkou. Tuto 
skutečnost je povinen zohlednit při zhotovení díla.

Článek VII.
Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena touto Smlouvou a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci 
veřejné zakázky a činí:

a) 600 000 Kč bez DPH za část plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) Smlouvy a
b) 389 000 KČ bez DPH za část plnění dle čl. I! odst. 1 písm. b) Smlouvy.

2. Celková cena za obě části plnění činí 989 000 Kč bez DPH, tedy 1 196 690 Kč s DPH. 
Výše 21 % DPH činí 207 690 Kč.

3. Uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je překročit, pokud to výslovně neupravuje 
Smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nutné ke zhotovení a dodání díla.

4. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur). Přílohou faktury 
bude kopie příslušného Protokolu nebo písemné potvrzení Objednatele o absenci 
zjevných vad díla ve smyslu čl. VI odst. 6 Smlouvy.

5. Zhotovitel je  oprávněn fakturovat:

a) 100 % z ceny dle odst. 1 písm. a) tohoto článku Smlouvy poté, co Objednateli předá 
část díla dle čl. II odst. 1 písm. a) Smlouvy;

b) 90 % z ceny dle odst. l písm. b) tohoto článku Smlouvy poté, co Objednateli předá 
část plnění dle čl. II odst. 1 písm. b) Smlouvy a

c) 10 % z ceny dle odst. I písm b) tohoto článku Smlouvy poté, co Objednatel 
Zhotoviteli prostřednictvím kontaktních osob písemně potvrdí absenci zjevných vad 
obou částí díla ve smyslu čl. VI odst. 6 Smlouvy.

6. Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou 
stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli s tím, 
že Zhotovitel je  poté povinen doručit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém 
případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

7. Platby budou realizovány výhradně v CZK. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně 
převodem na účet Zhotovitele. Za den uhrazení se považuje den, kdy byla finanční částka 
odepsána z účtu Objednatele a směřuje na účet určený Zhotovitelem.

8. Veškeré částky poukazované na účet druhé Smluvní strany musejí být prosté jakýchkoliv 
bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bezhotovostním převodem.

9. Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období od 16. prosince běžného 
roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 30 dní 
na 60 dní.

Článek VIII.
Důvěrnost informací

1. Zhotovitel se zavazuje během účinnosti této Smlouvy i po jejím uplynutí zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu Smlouvy dozví a 
nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně 
publikovány).
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2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen 
,,GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, 
k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil tuto směrnici. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů 
zpřístupněných Objednatelem.

Článek IX.
Autorská práva

1. Autorská práva k dílu a všem jeho částem a nakládání s nimi se řídí ustanovením zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytuje 
touto Smlouvou Objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užívání všech částí díla 
(dále jen „Licence"). Licence je  poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.

2. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k dílu je v plné výši obsažena 
v ceně díla a je konečná, a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu.

3. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění 
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen  „Podlicence"). Zhotovitel 
dále vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel poskytl Podlicenci třetí osobě bez 
jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a bez jakéhokoliv 
dodatečného souhlasu.

4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

5. Pro možnost plného využití díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva 
na autorství tak, jak je uvedeno v autorském zákoně a ve Smlouvě, Zhotovitel tímto 
uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel, či osoba Objednatelem určená, dílo nebo 
jeho části užívali a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnili nebo je použili 
vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na využití díla nebo jeho 
částí.

6. Zhotovitel není oprávněn použít jakoukoliv dokumentaci Objednatele nebo její část 
vztahující se k plnění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v 
případě jejího pozměnění.

7. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních 
orgánů ohledně autorských děl tak, že je oprávněn uzavřít s Objednatelem licenční 
smlouvu a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout 
o skutečnostech dle této věty písemný doklad.

8. Zhotovitel není oprávněn poskytnou výsledek díla jiným  osobám než Objednateli.

9. Výše uvedená licenční ujednání není možné vypovědět a trvají i po ukončení Smlouvy.

Článek X.
Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů

1. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
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předpisů k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění 
fmanční kontroly dle citovaného zákona.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy po dobu 
stanovenou právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších 
relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění Smlouvy.

Článek XI.
Odpovědnost za vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá předmětu a účelu určenému ve 
Smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu díla dle Smlouvy jako celku v délce 60 měsíců 
ode dne předání poslední části díla Objednateli.

4. Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím poslední části díla Objednatelem.

5. Objednatel je  povinen vady díla písemně reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbytečného 
odkladu poté, co se o nich dozvěděl. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční 
lhůta dle odst. 3 tohoto článku.

6. Právo na odstranění vady díla zjištěné po předání díla Objednatel u Zhotovitele uplatní 
v záruční době písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 
3 pracovních dní od doručení písemné reklamace, s Objednatelem projedná 
reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady díla jím  
zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 30 kalendářních dní od jejich reklamace 
Objednatelem, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, tím není dotčen 
nárok na odstranění reklamované vady. "Nárok Objednatele uplatnit vůči Zhotoviteli 
smluvní pokutu tím nezaniká.

7. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají 
ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.

8. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně 
Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.

Článek XII.
Smluvní pokuty

1. V případě porušení smluvních povinností, nestanoví-li Smlouva jinak, je  Objednatel 
oprávněn požadovat a Zhotovitel je  povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši:

a) 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. V lil 
odst. 1 Smlouvy;

b) 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností plynoucích z nařízení 
GDPR dle čl. VIII odst. 2 Smlouvy;

c) 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dodáním kterékoliv části díla ve lhůtách 
dle čl. IV odst. 2 nebo čl. V odst. 7 Smlouvy a
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d) 1 000 K.Č za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla ve lhůtě dle čl. XI 
odst. 6 Smlouvy.

2. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je  Zhotovitel oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.

4. Smluvní pokuty i náhradu škody je  Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 
Zhotovitele.

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy 
oprávněné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši.

Článek XIII.
Odstoupení od Smlou\ 7  a výpověď

1. Účinnost Smlouvy může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.

2. Objednatel je  oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Zhotovitele s dodáním 
kterékoliv části díla delším než 30 dní.

3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem  doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně

4. Objednatel je  oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že vůči majetku Zhotovitele 
probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, 
že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, rovněž pak i v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace. 
Zhotovitel se zavazuje skutečnosti dle tohoto odstavce Objednateli oznámit neprodleně 
poté, co nastanou.

5. Zhotovitel je  oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých finančních závazků vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než 60 dní.

6. Objednatel je  oprávněn Smlouvu dále vypovědět, pokud se Zhotovitel v zadávacím řízení 
nebo v souvislosti s ním dopustí jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje 
zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné 
omezení soutěže (např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými dodavateli) 
nebo získání neoprávněné výhody anebo uvedl nepravdivé informace k prokázání svých 
kvalifikačních předpokladů.

7. Objednatel je  oprávněn Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení 
důvodu.

8. Odstoupením od Smlouvy nebo její výpovědí nejsou dotčena práva Smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní sankce, úroků z prodlení a náhrady škody.

9. Výpovědní doba se stanoví na 6 měsíců. Účinky výpovědi nastávají k poslednímu dni 
posledního měsíce výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
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Článek XIV. 
Další ujednání

1. Kontaktní osoby Objednatele:

Příjmení 
im éno, titul

Telefon GSM e-mail

ve věcech adm inislrativních  i 
techn ických

Ing. Jan  Pecka

2. Kontaktní osoby Zhotovitele:

Příjmení jméno, 
titul

Telefon GSM e-mail

ve věcech adm inistrativních  i 
technických

Ing, Patrik  B abínek -

3. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Zhotovitelem a Objednatelem 
kdykoliv změněny na základě jednostranného písemného oznámení zaslaného druhé 
Smluvní straně prostřednictvím informačního systému datových schránek (dále jen  
"ISDS”). V tomto případě se nevyžaduje dodatek ke Smlouvě.

Č lánek  XV.
Z ávěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti 
nabývá Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je  možná až od data účinnosti.

2. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a Výnosem 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2016 ze dne 30. 6. 2016 o uveřejňování 
smluv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, 
a metadat Smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že 
nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 
30 dnů od podpisu Smlouvy druhou ze Smluvních stran, pak je oprávněn zajistit jejich 
uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. Zhotovitel rovněž
souhlasí s tím, že metadata vztahující se ke Smlouvě mohou být zveřejněna též na
webových stránkách Objednatele.

3. Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je  možno učinit jen  v
písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními
stranami. Změny kontaktních osob a fakturačních údajů nevyžadují dodatek ke Smlouvě. 
V tomto případě je však nutné zaslat druhé Smluvní straně písemné oznámení 
prostřednictvím ISDS.

4. Smlouva se uzavírá elektronicky.

5. Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení 
Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují řádně jednat za účelem 
nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a 
vymahatelným v souladu s účelem Smlouvy.
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6. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou, 
sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně 
otázek týkajících se je jí platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k 
vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí soudu v České republice, kterým je 
místné příslušný soud Objednatele.

7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto Smlouvu také v souladu
s§ 2 1 9 Z Z V Z .

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně ve Smlouvě neupravené se řídí OZ.

9. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv peněžní částka dle této Smlouvy uvedená a/nebo 
splatná v českých korunách (dále jen  “Národní jednotka měny“), bude po přepočtu 
aktuálním směnným kurzem automaticky považována za částku uvedenou a/nebo 
splatnou v jednotné evropské měně v okamžiku, kdy Národní jednotka měny bude 
nahrazena jednotnou evropskou měnou v souladu s platným právem Evropské unie nebo 
právem České republiky.

Článek XVI.
P niohy

Příloha č. 1 -  Přehled využití prostor Senovážné náměstí 24
Příloha č. 2 -  Odborný posudek OP-09-001 odborného posouzení stávajícího stavebně
technického stavu budovy na adrese Senovážné náměstí 977/24; parcelní číslo 142; k.ú.
Nové M ěsto, obec Praha

V Praze

D ig itá ln ě  p o d e p s a i  

M g r. E v a  V o n d rá č k o v áMgr. Eva 
V ondráčková

Mgr. Eva Vondráčková

Ředitelka odboru majetkoprávního a vřejných 
zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze

Ing. Patrik 
Babínek

D ig itá lně  p o d e p sa i 
Ing. Patrik B abínek 
D atum : 2020.11.27 
09:11:26 +0V 00'

Ing. Patrik Babínek 

Jednatel

DigiTry Art Technologies, s.r.o.
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