
NTM-PI/7795/2020
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ

AUTORSKÉHO DOZORU - STATIKA Č. SPR-S20/2021

uzavřená dle § 2586 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l.
Smluvní strany

1. Objednatel:
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 Praha 7

cle

(dále jen jako ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel:
EXCON a.s.
Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9
Zastoupený (ve věcech smluvních): Ing. Jindřich Syrovátka, na základě pověření, nedílná
příloha Č.1 smlouvy
Zastoupený (ve věcech technických): Ing. Jindřich Syrovátka, manažer technické kontroly
IČ: 00506729 DIČ: CZ00506729
Za san" : oddíl B s.z. B88 u Městského soudu v Praze

(dále jen jako ,,zhotovitel")

II.
Předmět díla

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor a to navazující na
statické posouzeni nosné ocelové konstrukce střechy objektu a nad souladem prováděné
stavby s projektovou dokumentací.

2. Předmětem díla je autorský dozor - statika v rámci veřejné zakázky s názvem
,,Havarijní oprava střechy objektu Rotunda I, Chomutov". Místo stavby: Žclezniční
depozitář NTM, Černovická úl., Chomutov (dále jen ,,stavba").

wummňů
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III.
Specifikace díla

l. Výkonem autorského dozoru nad zhotovitelem stavby se zabezpečuje kontrola
dodržování základních technických a kvalitativních parametrů zhotovované stavby
specifikované v ČI. II. odst. 2 této smlouvy pro oblast statiky.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor
nad souladem zhotovované stavby specifikované v ČI. II. odst. 2 této smlouvy
s projektovou dokumentací v oblasti statiky po celou dobu výstavby (dále jen ,,plnění"), a
to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v ČI. JI.

odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová
dokumentace,

b) sleduje a kontroluje postup výstavby s ohledem na statiku nosné ocelové konstrukce
střechy,

c) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele kontrolních dnů, zásadních zkoušek a
měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,

d) podává vysvětlení v průběhu stavby k oblasti statiky, aktivně spolupracuje při
odstraňování zjištěných nedostatků v dokumentaci,

e) podává vyjádření k navrhovaným změnovým listům se vztahem ke statice a to jak ze
strany objednatele, tak ze strany zhotovitele stavby,

D upřesňuje změny a odchylky se vztahem ke statice s ohledem na zjištěné skutečnosti
na stavbě, vznikající ve fázi realizace stavby,

g) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky se vztahem ke statice od schválené
projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu
realizace díla,

h) na žádost objednatele provede neprodleně posouzení a odsouhlaseni případných
návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace v oblasti
statiky a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu
realizace díla,

i) účastní se na vyzvání objednatele pravidelných i mimořádných kontrolních dnů,
i) spolupracuje s ostatními subjekty (objednatel, zhotovitc1 stavby, technický dozor

stavebník& koordinátor BOZP, autorský dozor zhotovitele realizační projektové
dokumentace) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,

k) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku a prokazatelným
způsobem sděluje objednateli,

l) účastni se převzetí stavby objednatelem od stavební firmy zhotovující dílo
specifikované v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, přičemž aktivní účastí se rozumí
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby v oblasti statika, upozorňování na
vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a
jeho předání objednateli.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti podle ČI. III. této smlouvy ode dne přcdání staveniště
Zhotovitelem stavby specifikované v ČI. II. odst. 2 této smlouvy do převzetí stavby
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V
objednatelem, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby
nebo při její kolaudaci. Doba provádění autorského dozoru se předpokládá po dobu provádění
prací, tzn. 7 měsíců, nejpozději do 31.12.2021.

V.

Předání a převzetí plnění

Místem poskytování plněni bude především místo stavby specifikované v ČI. II odst. 2 této
smlouvy a případně sídlo objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené
zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody.

VI.

Práva a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této

smlouvy.
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro

nezastupitelnost objednatele.
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro

poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady
nezbytné pro poskytování plnění.

d) Objednatel vyzve zhotovitele k účasti na kontrolním dnu, případně k jiným aktivitám
' "' ' vy minimálně 3 pracovní dny předem na email

2. Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat Činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí,

odborností a v souladu se zájmy objednatele.
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
C) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen
uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle
této smlouvy.

C) Zhotovitel je povinen vČas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při
poskytováni plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

D Zhotovitel je povinen poskytovat služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci
s dostatečnou kvalifikací.

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu
veškeré takové věci, které při poskytováni" Plnění nezpracoval.
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VII.

Cena předmětu díla

l. Cena za provedení předmětu díla je stanovena ve výši 70.000,-KČ bez DPH, DPH činí
14.700,-KČ, cena celkem včetně DPH je 84.700,-KČ (slovy: osmdesátčtyřitisíce sedmset
korun českých). výše ceny je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky
zhotovitele ze dne 2.9.2020. Tato cena díla je platná po celou dobu realizace díla a to do
31.12.2021.
Tato cena je tvořena : výkon autorského dozoru statika na stavbě na vyžádání objednatele
v rozsahu 10 kontrol na stavbě x 7.000,-KČ = 70.000,- KČ bez DPH, přítomnost
autorského dozoru na stavbě nepřesáhne 3 hodiny.
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době
úČtování. výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.
Dosáhn+li počet kontrol na stavbě počtu, na základě kterého byla stanovena cena za
provedení předmětu díla dle tohoto odstavce (tedy 10 kontrol o maximální době trvání 3
hodiny) a objednatel bude požadovat provedení dalších kontrol, zavazují se smluvní
strany do 15-ti pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, uzavřít dodatek
k této smlouvě upravující cenu za provedení předmětu díla na nový počet požadovaných
kontrol. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel v prodlení s plněním
závazků dle této smlouvy. Nedojde-li k uzavření tohoto dodatku ani do 20 pracovních
dnů od marného uplynutí lhůty pro uzavření tohoto dodatktj může od této smlouvy
kterákoliv ze stran odstoupit.

2. Cena předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení
kompletního předmětu díla včetně nákladů na cesty apod.

3. Zhotovitel bude vystavovat faktury každý měsíc a to pouze na základě skutečně
provedeného plnění/kontrol, tzn. výkonu autorského dozoru statika. Součástí každé
faktury musí být přehled činností zhotovitele za fakturované období odsouhlasený
objednatelem.

4. Objednatel neposkytuje zálohy.

5. Faktura předložená objednateli musí splňovat zákonem předepsané náležitosti účetního
dokladu. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Splatnost
faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel
v prodlení s úhradou.

VIII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na
smluvní pokutě O, 05 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se
sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý případ nedodržení povinností
zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody
v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto
směru druhé straně doručena.
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V
IX.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 30 kalendářních
dnů, nebo bude plnění poskytovat nedostatečně v rozporu se smlouvou, i když byl na tuto
skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že
nedojde k zahájení realizace stavby do 30.6.2021.

3. Ve vztahu k plnění je objednatel nebo zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět
písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. výpovědní doba činí tři měsíce a počne běžet
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena
zhotoviteli.

4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti
mlčenlivosti, ani další ustanoveni a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
zániku této smlouvy.

X.

Zveřejňování

l, Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu
vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá
účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící
bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo
životní prostředí.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. l z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li
smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od
počátku. Odstavec l se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna
pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu
ochrany 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 uveřejní-li 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 jí bylo doručeno rozhodnutí
nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněná část smlouvy nebo
dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena smlouva, k níž 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. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna
smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna
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povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakáZkách; to platí obdobně o údajích
uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem
uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní
mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo
informace z ni podle takového jiného zákona; to platí 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 § lOď,
b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž
mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu,
vývoje a inovací,
C) koncesní zákon, jde-li o smlouvlL o níž mají být informace veřejně přístupné
prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,
d) zákon o kolektivním vyjednávání, 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.

XI.
Ostatní ujednání

1. Stane-li se některé ustánovení 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.

2. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti
jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kteiých se dozví od objednatelc v
souvislosti s plněním smlouvy.

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožni" plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušeni
smlouvy v tomto bodě nedopustila.

4. Smluvní strany konstatují, Že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro
účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně
souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob)
s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné
prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro
plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušeni), 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 k jejich 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 zrněně došlo, o ní 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 smluvní straně
domáhat svých práv zde uvedených.
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5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci

obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po

jednom vyhotovení.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním smlouvy v registru smluv.

10. Přílohy : Příloha Č.1 - pověřeni Ing. Jindřicha Syrovátky k podpisu smlouvy

ALJI zqz"1 CJ 12oá
V Praze dne .................. V Praze dne ..................

NÁRODNÍTECHNICKÉ MUZEUM EXCON a,s=

00506729

Národm cc "cké muzeum EXCON a.s.
Mgr. Mi š J efovič Ing. Jindřich Syrovátka

náměstek gen ' í ředitel manažer technické kontroly
objednatel zhotovitel
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POVERENI

Společnost EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, SokokNšká 187/203, IČ 00506729,
zastoupena místopředsedou představenstva Ing. Kateřinou Čapkovou, MBA, dat. nar.
31.7.1968, bytem Na Břehu 897/1c, Praha 9, PSČ 190 00, pověřuje tímto zaměstnance
společnosti EXCON, a.s., pana Ing. Jindřicha Syrovátku, dat. nar. 7.4.1979, bytem Bínova
52Ň2, Praha 8, PSČ 182 00, aby jejím jménem jednal a činil veškeré právní úkony v rámci

obchodních vztahů týkajících se předmětu podnikání společnosti v oblasti: projektová činnost
ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Pověření se vztahuje
k podepisování nabídek; organizování výběrových řízení, sjednávání obchodních podmínek,
podepisování veškerých návrhů smluv, smluv o smlouvách budoucích a smluv samotných,
kde hodnota plnění vnich obsažených nepřesahuje částku KČ l 000 000 bez DPH (slovy:
jeden milion korun českých), dále k jednání na orgánech státní správy a samosprávy, obcích,
orgánech obcí, k podepisování protokolů z těchto jednání, podepisování žádostí o správní
rozhodnutí a jiná opatření orgánů státní správy a samosprávy, k přebírání takto vydaných
rozhodnutí, k podepisování veškerých podání učiněných vůči orgánům státní správy a
samosprávy. Tato pověření se uděluje na dobu trvání pracovního poměru pana Ing. Jindřicha
Syrovátky ke společnosti EXCON, a.s. Pověřený zaměstnanec jedná za společnost tak, že
k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne 2.3.2020

EXCON, a.s.
Ing. Kateřina apková, MBA
místopředseda představenstva

Pověření ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

Podle ověřovací knihy Úřadu M tské části Praha 9
Pořadové číslo legalizace Em /20/1
~l~µ~psal- uznal podpis na listině za vlastni

'"' "" ""'"' "' """' Kateřina Capková 31. 7. 1968 jindřichův Hradec
Ing. Jin " h Syrovátka Jméno/a příjmení, datum a místo narození žadatele

' Na Břehu 897/1C, Pmha 9
Adresa trval.pobytu - adresa pobytu na území ČR - mimo území ČR
OP 209149614
Druh a č.dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uve y(g
ověřovací doložce u
vPrazedne 20.4.2020 :? ýp9 jiM
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