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Smlouva o dílo SPR-S8/2021
uzavňmá podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., ve zněn/pozdě/š/ch pNdp/sů/dá/e jen smlouval

Článek l.

Smluvní strany

1. Objednatel: NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
Se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Zastoupený: Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele
lČ: 00023299
DIČ: CZ00023299

dále jen objednatel)

2. Zhotovitel : ŠTIS stavební a inženýrská společnost s.r.o
Se sídlem: Nad lesním divadlem 1318/21, 142 00 Praha 4 - Braník
Zastoupený: Ing. Jiří Franěk, jednatel
lČ: 62582933
DIČ: CZ62582933

apsana: s s ym sou em v raze, oddíl C, vložka 33493
(dále jen zhotovitel)

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném
předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje kjeho převzetí a k zap/acen/sjednané ceny za jeho
proveden/pod/e podmínek obsažených v následu//clch ustanoveních této smlouvy.

Článek IL
Předmětplnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele celkovou aktualiZaci lnvestičnlho záměru
,,Realizace Muzea železnice a elektrotechniky - přípravná etapa" z prosince 2019 včetně
všech jeho příloh ýka//c/ho se realizace přípravy Muzea železnice a elektrotechniky v areálu
bývalého /okomot/vn/ho depa Praha - střed, Masarykovo nádraží. Investiční záměr bude
aktualizován v návaznosti na rozšířeni' areálu Muzea železnice a elektrotechniky s ohledem
na poř/zen/pozemků a objektu v roce 2020 a dále s ohledem na navazující časové a finanční
změny celé akce.

Investiční' záměr zhotovitel zpracujé v odpov/daj/c/ grafické podobě a předá objednateli
v tištěné barevné podobě včetně všech příloh v 6 paré a 2x na CD ve formátu Pdf a
v editovatelné podobě.

2. Součástí předmětu díla jsou ipráce a dodávky v tomto článku smlouvy nespeciňkované, které l
však jsou k řádnému provedení d//a nezbytné a o kteiých zhotovitel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem měl vědět, nebo je mohl předpokládat. Provedeni těchto prací
v žádném případě nezvyšuje cenu díla.
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3. Práce a dodávky' ř které mění dohodnutý předmět smlouvy' jbudou věcně a cenově
speciňkovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisej/c/ch
ulednán/: a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve s"ednané době a je oprávněn
d//o,provést ještě p ed termínem sjednaným touto smlouvou a ob'ednatel provedené práce
zaptatl v souladu s ustanovením této smlouvy.

Článek Ill.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plněni dle požadavku objednatele a
v souladu s podmínkami této smlouvy a to do 31.bibzna 2021.

2. Zhotovitel je povinen práce přerušit kdykoliv na základě rozhodnutí objédnate/e a dále v
případě, že zjistlpň prováděnl díla skryté překážky znemožňuj/c/ jeho provedení dohodnuým
způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit objednateli a obě strany uzavřou
dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení.

3. Zhotovi,te/ má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončenl díla o dobu, po kterou
by došlo k přerušen/prac/ ze strany objednatele.

4. Zhotovitel je povihen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín provedeni díla. Vpř/padě provozních a organizačních potřeb
na straně objednatele mohou být termíny pro provádění d//a po dohodě mezi objednatelem a
zhotovitelem na základě dodatku smlouvy přiměřeně upraveny.

5. Ukončen/prac/d/e pNdmětu této smlouvypotvrdí zhotovitel a objednatel vp/semném protokolu
o předání a převzetí' díla.

Článek lV.
Cena díla

1. Celkové cena za zhotovení díla vymezeného v článku 1/. této smlouvy činí celkem:

Celková cena díla celkem bez DPH 70.000,- KČ
DPH 21 % 14.700,- Kč

Cena díla celkem včetně DPH 84.700,- Kč
Slovy : osmdesátčtyň'tislc sedmset korun českých

2. Cena díla bude uhrazena pro předání a převzetí předmětu plnění

3. Smluvní cena díla zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, souvisejlcl
s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za
prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady. Toto riziko nese zhotovitel.
Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel. Pokud by cokoli opomněl nebo uvedl cenu nižší,
vzniká zhotoviteli nárok pouze na cenu uvedenou v ČI. lV. 1. smlouvy.

4. Součástí ceny dne či; lV. 1. smlouvy nejsou správnl poplatky Zhotovitel má právo na úhradu
veškerých pmkazateíných správních poplatků, které musel uhradit v souvislosti s realizaci
předmětu plnění podle ČIjI. smlouvy. Všechny tyto správn/pop/atky s náležitým odůvodněním
a prokazatelným dokladováním př//iňovými doklady může p/bfakturovat objednateli.

5. objednatel pňPoušt/ úpravu ceny díla pouze v př(oadě změn. které si objednatel sám vyžádá
nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní spíávy. Zhotovitelem nezaviněné změny,
které vyvolají nezbytné vícepráce, (méněpráce) budou oceněny a připočteny nebo odečteny
k ceně dodávky. Veškeré vícepráce, jejichž malizace bude předem písemně odsouhlasena
objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede
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vícepráce bez pibdchoz/ho sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevzniká zhotoviteli
nárok na proplacení těchto víceprací.

Y

6. Daň z pňdané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy.

Článek V.
Odpovědnost za vady a záruky za dílo

1. Zhotovitelje povinen provést dílo podle této smlouvy, tj veškeré práce kompletně, v patňčné
kvalitě odpov/daj/c/p/atným technickým normám, předpisům a zákonům ČR, při nespektovánl
správních rozhodnutích týkaj/c/ch se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá
za odborné a kvalifikované provedení všech prad.

2. Počínaje dnem protoko/ám/ho předání a přévzetl díla objednatelem poskytne zhotovitel na
záruku v délce 60 měsíců.

3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tf kvalitě,
rozsahu, obecně závazným p/bdpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně
speciňkovány v protokolu o pNdánl a převzetí díla.

4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu
záruční doby písemně (dopiSem, emailem) bez zbytečného odkladu, avšak ne/později do 10-
ti dnů poté, kdy vadu zjistil, a to do sídla zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje neÁpozději do dvou nás/eduj/c/ch pracovn/ch dnů ode dne obdržení
reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad.
Term/n odstraněnl záručních vad bude nejdéle tň pracovní dny ode dne prověření vady
zhotovitelem.

6. Jestliže zhotovitel neodstranl závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu stanoveném ČI. V.5.,
může objednatel zadat odstranění vad a nedodělků jinému oprávněnu zhotoviteli. V tomto
pňjpadě odstraní objednatel vady proti úhradě zhotovitele a zároveň se zhotovitel nezbavuje
záruční povinností

7 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou
z důvodu vadně provedeného díla.

Článek VI.
Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob prováděni díla zhotovitelem.

2. Objednatel je oprávněn přerušit práce zejména v případě, že zhotovitel poskytuje vadné
p/něnl anebo jinak porušuje tuto smlouvu či právní předpisy. V takovém případě nemá
zhotovitel právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla podle ČI. Ill. této
smlouvy.

Článek VII.
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, přechází na objednatele okamžikem předáni díla
zhotovitelem objednateli.

2. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku provádění díla třetím osobám,
případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.
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3. Sjednává se? /že bude-li pojištěni podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou
škodu, zhotov"te/ nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou
věc uvést v předchozí funkční stav.

Článek VIII.
Předánía pňevzetl díla 'l

1. Závazek zhotovitele provést dílo dle č.ll. a č/.//l. je splněn jeho řádným ukončením, předáním
a převzet/m objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí.

2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní přejímky dokončeného díla. Dílo bude
zhotovitel předávat objednateli na adrese Kostelní 42, Praha 7.

3. O předání a převzetl díla dle č./l. a č/.//l. bude sepsán protokol o předání a převzetí díla
podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Nedokončené a nepřevzaté dílo není objednatel povinen uhtadit.

Článek lX.
Pktebnípodmínky

1. Celková smluvní cena bude uhrazena objednatelem v souladu s čLlV.2. smlouvy. Daňové
doklady je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí jednotlivých dokončených čásů díla
objednatelem.

2. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu tak, jak jsou
stanoveny zákonem.

3. V případě, že faktum nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani
z přidané hodnoty nebo k n/nebudou pň/oženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované,
je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se
přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené, doplněné faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti. Vrácení faktury uplatní objednatel do 7 pracovních dní ode dne doručení faktury od
zhotovitele.

4. Faktuiyjšou splatné ve lhůtě 30 ka/endářn/ch dnů ode dne jejích doručení objednateli.

5. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek X.
Za/ištěnlzávazků - smluvní pokuty

1. Vpř(padě nedodrženi termínu předání a převzetí dokončeného díla dle ČI. /11.1. této smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli sm/uvn/pokutu ve Yýši 50q-kč za každý den prod/en4 max. však
do výše 20 % celkové ceny díla.

2. v pňjpaclě nedodržení term/nů pro odstraňování záručních vad dle článku V.6. této smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve yýši 500,-kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

4. Sm/uvn/pokuty, sjednané touto smlouvou, hrad/povinná strana nezáviSle na tom, zda a vjaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
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Článek XI.
Ostatní ujednáni

T

1. Smluvní strany jsou osvobozeny od zodpovědnosti za nesplnění smluvních závazků (ať
částečné nebo úplné), jestliže se tak stane v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se tak
pokládají okolnosti které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami neovlivnitelných
událostí; letěné mají bezprostřední vliv na plnění smlouvy. Vpř/padě vyšší moci se lhůty ke
sp/něn/ závazků prod/užuj/ o dobu prokazatelně nutnou k překonání následků vyšší moci.
Smluvní strana, u n/ž nastal př/pad vyšší moci, musí o tom ne/kozději po jejím skončení
písemně uvědomit druhou stranu. Nebude-li tato lhůta dodržena, nemůže se smluvní strana
vyšší moci dovolávat.

2. Objédnate/ se zavazuje, že se vyjádří na vyžádání zhotovitele ke každé problematice, která
se týká podstatně předmětu plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů.
Zejména se jedná o změnu nebo úpravu rozsahu díla a o odsouhlasen/návrhu rozsahu oprav
zpracovaného zhotovitelem .

3. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele není
oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě.

4. Zhotovitelje podle úst. § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o ňnančn/kontrole ve veibjné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit
pň yýkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných
výdajů nebo z veřejné finanční kontroly.

5. Smluvní strany se podpisem této smlouvy zavazuji, že budou uchovávat veškerou
dokumentaci souvisej/c/ s realizací této smlouvy po dobu, která je určena platnými právními
předpisy.

6. Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údajé pouze nezbytně nutné pro
účelyp/něn/ této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně yýslovně souhlasí.
Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím
osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávajl čestné prohlášeni. Poskytnuté
osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo
pro účely řešeni následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních
předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze
smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo kjejich zneužití a ztrátě. Každá ze
smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změněn
osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o nl neprodleně
písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uloženi osobních údajů je stanovena
zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením
GDPR může po druhé smluvn/straně domáhat svých práv zde uvedených.

Článek XII.
Zveřejňování

1. Smluvní strany berou na vědomi, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu
vztahuje povinnost uveřejněni pmstibdnictvlm registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveNjněnl. Nezávisle na uveřejnění pmstřednictv/m registru smluv nabývá
účinnosti smlouva, která byla uzavibna za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy híoz/cl
bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožu//cl život, zdraví, majetek nebo
životní pmst/bdl.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., piatC že nebyla-li
smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uvelbjněnl, uveřejněna prostřednictvím
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, p/atl že je zrušena od počátku.
Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část
smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejněni metadata z důvodu ochrany
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obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1
nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného
s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není
souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto
zákonem, nebo uveře/n/-/i osoba uvedená v§ 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana
neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako
opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy ji bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného
orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo dotčená
metadata poskytnuta podle předpisů upravujlc/ch svobodný přístup k informacím. Jiná
metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena smlouva, k niž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo
v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsaným způsobem mají obě smluvní
strany.

3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platl, že je-li v souladu s t/mto zákonem uveřejhěna
smlouva, která má být uveřejhěna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna
povinnost uveié/nit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platl obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřéjněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají
být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejhit ji nebo informace z ní
podle takovéhojiného zákona; to platl obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle
tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí:

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být
zveřejněna podle jeho § 10d,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a /novacl jde-li o smlouvu, o níž mají
být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a
inovací,
C) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednáváni, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být
zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách;
povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídl
ustanoveními občanského zákon/ku.

2. Vztahy a spoty vzniklé z této smlouvy se řidl obecně platnými právn/mi předpisy. Strany se
zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy ne/í)rve vzájemným jednáním.
Pokud jedna ze smluvních stran sdělí druhé straně, že pokládá pokus o dohodu za nemožný,
bude spor řešen rozhodnutím soudu.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a
povinnosti, které z této smlouvy vyp/ývajl: na jejich právn/nástupce.

5. Obě smluvní strany se zavazují považovat veškeré informace a jednánl, vyp/ývajlcl z činnosti
obou smluvn/ch stran podle této smlouvy za důvěrné, a budou je chránit před jejich zneužitím
třetími osobami.

6. Smluvní strany proh/ašujl, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a
že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.
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7" ;to smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněn/m
smlouvy v registru smluv. P/átnost smlouvy končí splněním všech závazků obou stran.

8. ato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po
jednom podepsaném vyhotoveni.

VPrazedne 2d m- 2"qj/'\ v Praze dne ZL-. ,1.

Mgr. Miloš josefovič Ing. jiří Franěk
náměstek generálního ředitele jednatel
za objednatele za zhotovitele
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