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Smlouva o Dílo 

Smluvní strany

Česká republika-Mínísterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1
IČ: 00022985
jednající: Mgr. Eva Vondráčková

ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek 
bankovní spojení: ČNB, Praha
Číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

Akademie výtvarných umění v Praze
se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7
IČ: 60461446
DIČ: C Z 60461446

bankovní spojení:
zastoupený: PhDr. Evženem Mrázkem, kvestorem

(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

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

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

Smlouvu o dílo -  realizace 2. fáze akce 
„MSMT -  Revitalizace zeleně -  nádvoří areálu MŠMT"

(dále jen „Smlouva"):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě reslauratérského záměru 
Zhotovitele, který je  ve věci plnění Smlouvy zastoupen Mgr. Ing. Ondřejem Šimkem, DiS. (dále 
jen „Odpovědný zástupce Zhotovitele"), pedagogem v ateliéru restaurování sochařských děl 
výtvarných na Akademii výtvarných umění v Praze.



Článek II.
Předmět Dfla

1. Předmětem plnění této Smlouvy je  realizace 2. fáze akce „MŠMT -  Revitalizace zeleně -  nádvoří 
areálu MŠMT“, jejím ž obsahem je restaurování historické kašny z 19. století umístěné v zeleni 
objektu Objednatele, a to v souladu s restaurátorským záměrem vytvořeným Odpovědným 
zástupcem Zhotovitele (dále jen  ,,Záměr“), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, a se zohledněním 
souběžně vytvářené projektové dokumentace.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena Díla je  stanovena dohodou Smluvních stran, vycházející z kalkulace uvedené 
v Záměru, činí 265 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 55 650,- Kč, a celková cena včetně
DPH je  320 650,- Kč.

Celková cena Díla se skládá z cen za jednotlivé Dílčí části Díla, které jsou součástí Záměru.

2. Cena je stanovena mezi Smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše 
přípustná za komplexní plnění celého předmětu Díla dle této Smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele související s řádným provedením Díla, tj. zahrnuje veškeré činnosti, poplatky, vlivy, 
rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této Smlouvy.

3. Poskytovatel je  povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a doručit Objednateli do 10 pracovních
dnů fyzicky nebo e-mailem na adresu daňový doklad (dále jen „faktura") za
poskytnuté služby na dohodnutou smluvní cenu v souladu s odst. 1.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je  Zhotovitel k  ceně Díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny Díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Doba splatnosti faktury 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. Faktury doručené mezi 12. prosincem a 12. únorem následujícího kalendářního roku mají 
dobu splatnosti prodlouženou na 60 dní. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou 
stanovené náležitosti, je  Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je  poté 
povinen doručit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel 
v prodlení s úhradou.

6. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohové platby.

7. Platba proběhne výhradně v Kč. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet 
Zhotovitele. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu 
Objednatele a směruje na účet určený Zhotovitelem.

8. Zhotovitel je  povinen na faktuře uvést číslo této Smlouvy.

9. Zhotovitel je  oprávněn fakturovat po předání a převzetí Díla.

Článek IV.
Místo plnění

1. Místem plnění je objekt Objednatele na adrese Praha 1, Karmelitská „528/1, 3" (budova ,,B“).
2. Zhotovitel bude rovněž provádět restaurátorské práce z části v budově Moderní galerie AVU, U 

starého výstaviště 188, Praha 7 a z části v dílně v obci Hatín 16.



článek  V.
Doba plnění

1. Termín dokončení plnění Díla je  3 až 4 měsíce od nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději do 3 i .
10 . 2 0 2 1 .

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

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

2. Objednatel je povinen řádné a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně, včas, s náležitou odbornou péčí a za použití postupů,
které odpovídají právním předpisům ČR.

4. Zhotovitel je  povinen dodržovat při provádění Díla ujednání této Smlouvy, řídit se podklady a 
pokyny Objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s autorem projektové dokumentace zaštiťujícím všechny fáze 
akce, doc. Ing. Matoušem Jebavým, Ph.D., a respektovat jeho připomínky a pokyny a zároveň též 
jím vytvářenou projektovou dokumentaci.

6. Zhotovitel je povinen provést Dílo na své náklady a nebezpečí.

7. Zhotovitel je  dále povinen účastnit se na základě pozvánky Objednavatele všech jednání týkajících 
se Díla.

8. Zhotovitel je  dále povinen písemné informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.

9. Zhotovitel musí dbát při provádění Díla dle této Smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí.

Článek VII.
Důvěrnost informací a ochrana duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění předmětu Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva 
uzavřena, 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).

2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací léto 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 26. 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 i jinak neporušil tento 
zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany.

3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo a jin é  výstupy vzniklé v souvislosti s realizací této Smlouvy 
výhradně Objednateli a je  si vědom, že poskytnutí výše uvedeného jakékoli třetí osobě může být 
hodnoceno jako ohrožení bezpečnosti objektů Objednatele.



článek VIII.
Předání a převzetí Díla

1. Předání Díla Zhotovitelem Objednateli se uskuteční v sídle Objednatele nebo na jiném místě, které 
určí Objednatel, na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran. Součástí předávacího protokolu bude soupis případných vad a nedodělků Díla s 
termínem jejich odstranění.

2. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 5 
pracovních dnů před zamýšleným termínem.

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 výlučnou 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 Podlicencí třetí osobě bez jakéhokoliv dodatečného 
nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění a zavazuje se bezodkladně na výzvu Objednatele 
poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí Podlicence třetí osobě, včetně 
podpisu veškeré nutné dokumentace.

4. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využit.

5. Pro možnost plného využití Díla nebo jeho částí Objednatelem a při zachování práva na autorství 
tak, jak  je uvedeno v autorském zákoně a v této Smlouvě, Zhotovitel v této Smlouvě uděluje 
výslovný souhlas s tím. aby Objednatel Dílo nebo jeho části užíval a po jeho předání a převzetí od 
Zhotovitele měnil neboje použil vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na 
využití Díla nebo jeho částí.

6. Zhotovitel není oprávněn použít Dokumentaci bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, 
a to ani v případě jejího pozměnění.

7. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli předchozí souhlas s převodem práv k Dílu nebo jeho částem 
nabytých podle této Smlouvy, popř. i k jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, na 
jakoukoliv jinou osobu, a to včetně všech práv podle tohoto článku DC., a to bez jakéhokoliv 
dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění, a zavazuje se bezodkladně na výzvu 
Objednatele poskytnout veškerou součinnost a učinit veškeré úkony k takovému převodu nutné.

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

9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek Díla jiným osobám než Objednateli.

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 předpisů k poskytnutí 
součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného 
zákona.
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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 této Smlouvy.

Článek XI.
Odpovědnost za vady a škody

1. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této 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. Záruční doba počíná běžet řádným převzetím Díla Objednatelem.

4. 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 do 3 pracovních 
dní od doručení reklamace, projedná s Objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího 
odstranění. Neodstraní-li Zhotovitel vady Dílajím  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.

5. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky na předané Části Díla nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.

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

7. 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. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě následujících porušení 
Smlouvy:

i) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této Smlouvě je  Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý připad porušení 
povinnosti.

ii) Za porušení povinnosti dle čl. IX. bodu 9. této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti.

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

3. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení 
zákonného úroku z prodleni, 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 Smlouvy

l . Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. Od
Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší
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podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelné 
upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní dodatečné lhůty, maximálně však 
do 5 dnů, ode dne obdržení takového upozornění. Stanoví-li dotčená Smluvní strana druhé straně 
pro splnění závazku jinou přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí  právo odstoupit od 
Smlouvy až po marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá Smluvní strana v průběhu 
této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana 
odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, poté co písemné prohlášení 
druhé Smluvní strany obdržela.

2. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé Smluvní 
straně.

3. V případě ukončení platnosti této Smlouvy odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla 
nebo jeho částí, které byly již  předány Objednateli.

4. V případě ukončení platnosti této Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně, 
nejpozději však do 5 dnů, vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly 
Objednatelem předány v souvislosti s touto Smlouvou a také Objednateli i třeba jen rozpracované 
Dílo či jeho část k dalšímu použití.

5. Zhotovitel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatel bude v prodleni s úhradou 
svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dni.

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

7. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní sankce, 
úroků z prodlení a náhradu škody.

Článek XIV.
Další ujednání

1. Kontaktními osobami odpovědná za Objednatele v technických záležitostech Smlouvy, jsou:

Ing. Jan Pecka, tel. +420 . e-mail:

Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele ve všech záležitostech Smlouvy je:

Mgr. Ing. Ondřej Šimek, DiS., tel. +420 -mail:

3. Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Zhotovitelem a Objednatelem změněny na 
základě jednostranného písemného oznámení druhé Smluvní straně.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti nabývá 
Smlouva dnem jejího zveřejněni v registru smluv.

2. Realizace plnění je  možná až od data účinnosti.

3. Tato 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.

4. Tato Smlouva byla vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo 
nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného Či nevymahatelného 
ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem této Smlouvy.

6. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou nebo jakýkoliv 
sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek
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týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude 
spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

7. 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), 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 uzavření Smlouvy, 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.

8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele uveřejnit tuto Smlouvu také v souladu s ust. § 
219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí Občanským 
zákoníkem.

Přílohy;

Příloha č. 1 -  Restaurátorský záměr

V Praze dne

za Objednatele:

Mgr. Eva
D ig itá ln ě  p o d e p s d l  
M gr. E v a V o n d rá č k o v á

V ondráčková

Mgr. Eva Vondráčková 
ředitelka odboru majetkoprávního 
a veřejných zakázek

V Praze dne 29. 6. 2021

za Zhotovitele:
P h D r  F v z p n  D'git '̂^^podepsai
r i l U l . l - V Z e i l  PhD r, E vžen M rázek

M r á 7 p k  D a tu m ; 2021.07 .16
IV l r  d Z c K  13:28:47 +02 00'

PhDr. Evžen Mrázek, kvestor



Příloha č. 1

Restaurátorský záměr

Restaurování kašny na nádvoří MŠMT

Město: Praha
Umístnění: K arm elitská529/5

Restaurátorský záměr a fotodokumentace byly zpracovány ve smyslu zák. 20/87 Sb., 
podle § 14. Jsou zde zaznamenány všechny pracovní postupy a  ^ sah y , které byly provedeny 
na památca Fotodokumentace obrazové provází restaurátord<ý proces včelám  pracovním 
rozsahu záměru.

ing. O ndřq  Šimek
N ádražní 270/11
377 01, Jindřichův H radec

©2021



O b sah :

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2. POPIS PAMÁTKY

3. PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP



1. ZAKLADNI ÚDAJE

i.l. Data památky

Název díla:

Autor díla;

Datum vzniku:

Umístění:

Materiál:

Popis;

Vlastník:

kovaná kašna na nádvori M ŠM 7 

neznámý

předpokládá se 19. století 

Karmelitská 529/5. Praha 

kujné železo, kamenný základ 

kované dílo. nýtováno, sponkováiio 

MŠMT

1.2 . Údaje o akci

V ypracoval: M gr. Ing. O ndřej Šim ek DiS. IČO: 671 47 879 
DIČ; CZ 7011211405 
Č.licence:

inobil

Podpis:
V Jindřichově Hradci dne: 7.3.2021

Restaurátorský záměr je chráněn § 13 odst, 1/2: § 14 odst. 1/2 zákona č. 121/2000 Sb.. o právu 

autorském.



2. POPIS PAMATKY
P o p is  stav u  byl p roveden  před  zah á jen ím  p rací na  zák lad ě  pozorováni in  siiu .

Kovaná kašna

K ovaná kašna se nachází, na dvoře M ŠM T. Kašna s půdotysem  osm iúhelníku je  vysoká 
320 cm. Prům ěr kašny je  cca 180 cm a strana je  dlouhá cca 75 cm. Kašna je  zhotovena 
z vertikální tyčoviny propojené nýtováním  s horizontálním i profilovaným i pásy. Konstrukce je  
propojena zdobným i oky a síťováním  s ozdobným i sponam i a kyticem i. K oruna kašny je  
tvořena volutam i. Kašna je  kotvena konci tyčí do kam enné obruby. Kašna má ve své zadní části 
m alá dvířka. Kašna vykazuje znám ky absence údržby. Lze pozorovat pokročilý stav působícího 
korozního procesu, v m ístech spojů a částí, kde se zadržuje voda, jso u  produkty koroze. M ísty 
lze dokonce pozorovat úbytky hm oty ocelového m ateriálu. Korozním  procesem  došlo dokonce 
degradaci některých prvků. Zcela chybí osm spon a osm  ozdobných do plechu tepaných 
kuliček. K onečně povrchová úprava j iž  neplní svou protikorozní a estetickou funkci.

Kamenná obruba kašny

H m ota osm i dílů kam enné obruby je  narušena korozívnim i vlivy prostředí. Kámen je  na 
povrchu zvětralý a pokr>’lý mechy. V m ístech kotvení tyček se objevují praskliny. Rovněž se 
projevuje rozvolnění jednotlivých d ílů  a spárování je  nefunkční.

Fotodokum entace:
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3. PŘEDPOKLÁDÁNY POSTUP;

Kovaná kašna

dem ontáž kašny a převoz do dílny
restaurátorsky průzkum  zam ěřený na stav konstrukce díla a siratigrafii dochovaných 
vrstev nátěrů
vyhodnocení průzkum u a stanovení postupu restaurování -  předpokládá se: 
očištěni povrchu od esteticky a protikorozně nefunkčních povrchových vrstev nátěrů a 
korozních produktů -  kom binace m echanického a chem ického čištění /kartáčování, 
použití plam ene, odstraňovače nátěrů/
provedení oprav a doplňků chybějících a deform ovaných, či zkorodovaných prvků 
konstrukce kašny -  provedeno pů%'odním postupem  /vyjovnání tyči a pásků, doplnění 
kovaných kuliček, doplnění zdobných spon, doplnění zám ku/
revize funkce spojovacích prvků jednotlivých  dílů a kotvení -  nýtování, sponkování, 
kotvící tm y
provedení povrchové úpravy -  vhodné otryskání povrchu díla a následná m etalizace, 
dva základní a dva vrchní nátěry v odstínu odpo\ ídajicím u výsledků laboratorního 
průzkum u - straiigrafie / předpokládá se vrchní syntetický nátěr černé b ar\y  
zlaceni 24 karátovým  plátkovým  zlatém  zdobných prvků / kytice, případně spony 
kom pletace a osazení díla na původní m ísto 
zhotovení dokum entace postupu práce

Kamenná obruba kašny

transfer kam enné obruby 
očištění a odsolení obrub 
zpevnění hm oty kam ene 
plastická retuš a tvarová rekonstrukce 
povrchová retuš 
závěrečná konzervace



4. RESTAURÁTORSKY PROCES

Kovaná kašna

Laboratorní průzkum :

R estaurátor: M gr.Ing.O .Šim ek, DiS.,
Název objektu: kovaná kašna 
M ísto: K arm elitská 529/5, Praha 
Technika: kované dílo
M ateriál: kujná ocelová p á so v in a .. nýtováno, sponkováno
Datace: pravděpodobné 19.století
Autor: neznám ý
M ajitel: M ŠM T
Číslo zprávy: S 2 103
Datum : březen 2021
V ypracoval: Průzkum  provedl v laboratoři AVU  v Praze Ing.O.Šim ek 

Shrnuti:
Byl proveden odběr vzorků z různých konstrukčně a esteticky odlišných míst kašny 

/sloupek, tyčka, pásek, voluta, kytice, spona/. Vzorky byly zality do syntetické pryskyřice a byl 
zhotoven jejich nábrus ke stanovení stratigrafie.

Z  průzkum u vyplývá, že dochované vrstvy jednotlivých vzorků jso u  ve všech místech 
shodné. Lze tedy konstatovat, že  nejstarši dochovanou povrchovou úpravou kříže je  červený 
pravděpodobně suříkový základní nátěr opatřený vrchním  černým  nátěrem . Navíc bylo 
nalezeno pozlacení zdobné kytice.

Vzorek č .l: Vrstva č . l : červený základní nátěr
M ísto odběru; kašna - pásek V rstva Č.2: černý nátěr
Fotografie v bočním Vrstva Č.3: černý nátěr s grafitem
Popis: S 2 1 0 3 /3 Vrstva Č.4: černý nátěr

+ 1

100 pm



V zorek č.2: V rstva č .l :  červený základní nátěr
M ísto odběru: kaŠna - kytice V rstva č.2: černý nátěr
Fotografie v bočním V rstva č.3: černý nátěr s grafitem
Popis: S 2103 /5 V rstva č.4: zlatý kov

V rstva Č.5: černý nátěr

100 pm

Vyhodnocení restaurátorského průzkum u:

Kašna j e  v Zachovalém konstrukčním  stavu a je  v současnosti opatřena j iž  nevhodnou 
povrchovou úpravou, resp. povrchová úprava již  neplní svou estetickou a protikorozní fijnkci. 
D oporučuji postupovat dle restaurátorského zám ěru.



Cenová kalkulace
Kalkulace je  vypracována na základě výše uvedeného předpokládaného záměru restaurování

ze dne 7.3.2021.

K ovaná k a šn a :
D e m o n tá ž   6 000,-
R estaurátorský p rů z k u m   1 000,-
D em ontáž na jednotlivé konstrukční p rv k y   12 000,-
O čišlění p o v rc h u   13 000,-
Provedeni oprav d e fo rm a c í  11 000,-
D oplnění chybějících č á s t í   31 000,-
K om pletace díla   15 000,-
Povrchová ú p ra v a   86 000,-

- Z la c e n í   43 000,-
- O sazení d í l a   11 000,-
- R estaurátorská z p rá v a   7 000,-

C ena celkem  bez D P H .........................................................................................................  236 000.-
D P H /2 1 % /...............................................................................................................................  49 560,-
C ena celkem  včetně D P H ...................................................................................................  285 560,-

K am en n á  o b ru b a  kašn y :
T ra n s fe r ............................................................................................................................. 2 000.-
O čištění a odso len í........................................................................................................  3 000,-

- Z p e v n ě n í   4 000,-
Plasíická re k o n s tru k ce ................................................................................................ 10 000,-

- Povrchová r e tu š .............................................................................................................. 3 000,-
K onzervace - h y d ro fo b izace   4 000,-

- O s a z e n í................................................................................................................................  2 000,-
R estaurátorská z p rá v a   1 000,-

Cena celkem  bez D P H   29 000.-
D P H /2 1 % /  6  090,-
Cena celkem  včetně D P H   35 090,-

C en a  celkem  bez D P H ..................................................................................................   265 000,-
D P H /2 1 % / ...............................................................................................................................  55 650,-
C en a  celkem  v če tn ě  D P H ...................................................................................................  320 650,-

Vypracoval; Mgr. Ing. Ondřej Šimek DIS.
Nádražní 27041

Podpis:
V  J in d ř ic h o v é  H r a a c i  ů n e :  l6 .3 .Z U z i

IČO: 67] 47 879 
DIČ:CZ 7011211405 
Č .lic e n c e : 7243/2008 
simek.ilV 'UjCcntrum.cz 
m o b il: 606/949758


