
SM LOUVA 0 DiLo
E. 222—V0—‘18/16

Lesy Ceské republiky, s. p.
16:0: 42196451
1316:: CZ42196451
sidlo: Pfemyslova 1 106/19, NOV)? Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové,
zapsén v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu Hradec Krélové, odd1'1 A XII, vloika 540
statutémi orgén: Ing. Daniel Széréd, Ph.D., generélm' feditel,
zastoupené na zékladé povéf‘em' dle smemice 19/2015 Podpisovy féd: Ing. , vedoucim
Sprévy tokfi — oblast povodl’ Labe, ve vécech technicch jedné:

Ing. vedouci ST, 61510 tel.:
sprévce toku, 61510 tel.:

Ing. referent pro provozni éinnosti, tclfi.
baukovm' spojeni: Komeréni banka, 3.5., poboéka Hradec Krélové
él'slo fiétu:
(déle jen ,,0bjednatel“)

MARESASLQ.
sidlem Byét’ 260, 533 22 By§t’,
160: 27558681,
DIC; CZ27558681,
zapsén v obchodm’m rejstfi'ku u Krajského soudu v Hradci Krélové, spisové znaéka C 25967,
zastoupeny: Ing.
éislo telefonu:
bankovnl’ spojem’: Komcréni banka,
éislo 116m:
(déle jen ,,zhotovite1“)

uzaviraj 1' a timto uzavFeli podle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékom’k, v rozhodném
znéni, tuto

smlouvu 0 dilo

I.
Pi‘edmét smlouvy

l. Predmétem této smlouvy jsou zévazky zhotovitele:
1.1. Vypracovat pro objcdnatelc na vlastni nebezpeéi a odpovédnost projektovou dokumentaci:

Projektové dokumentace pro vydém’ rozhodnuti o uml’stém’ stavby, pro vydénf stavebniho povoleni
a pro provédéni stavby:

”Jedlové, Joseffiv Dfil, 1’. km 0,000—1,000“; déle jen ,,projektové dolmmentace“,
11a vodnim toku: Jedlové, éislo hydrologického pofadi: 1-05-01-0610,
IDVT: 10180786, P. km: 0,000—1,000,
katastrélni fizemi: Josefiiv Dfil, Antoninov u Josefova Dolu,
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v§e 2a podnn’nek stanovcnYch pHsluéni prévnimi pfedpisy a technickymj n0m1ami, zadévacim
Hzem’m, sprévm’mi akty a touto smlouvou.

1.2. Provédét autorsky'l dozor projektanta nad souladem provédéné stavby s ovérenou (schvélenou)

2.

ll.

projektovou dokumentaci.
Projektové éinnost bude provedena podle ustanovem’ § 159 zz'xkona 6. 183/2006 Sb., v l'léirmém znéni
s odpovédnosti projektanta uvedenym ustanovenim upravenou.
Rozsah, obsah a postup zpracove'mi projektové dokumentace je dén vyhléékou é. 503/2006 8b.,
0 podrobnéjfir’ I'lpravé fizemnl'ho rozhodovém', flzemm'ho opatfem’ a stavebniho fédu a 6. 499/2006 8b.,
0 dokumentaci staveb v fiéirmych zném'ch a touto smlouvou, Véetné zadévaciho listu projekénich pracr',
ktery je pfilohou 5. 1 této smlouvy. Projektové dokumentace pro ohlfiéem’ a provédém’ stavby bude
zpracovéna minimélné v rozsahu a obsahu dokumentace pro provédém’ stavby a dokumentacc
skuteéného provedeni stavby.
Projektové dokumentacc bude splfiovat technické poiadavky dle ustanovem’ vyhlz'téky é. 590/2002 Sb.
a 268/2009 Sb., v fiéinnch zném’ch.
Projektové dokumcnlace bude zpracovéna v podrobnostcch umoifiujicich zadém’ (dle zékona
('2. 137/2006 8b., 0 vefejnych zakézkéch a vyhlziéky 230/2012 Sb., kterou se stanovr’ podrobnosti
vymezem’ pfedmétu vef'ejné zakézky na stavebm’ préce a rozsah soupisu stavebm’ch pracr’, dodévek a
sluieb s vykazem virmér, v fiéinnjmh znénich) a provédém’ stavby.
Nedilnou souééstr’ zévazkfi zhotovitele dle této smlouvyje téi zajifiténi véech podkladfi, prfizkumfi a
zkouéck potfebnych pro zpracovém’ projektové dokumcntace v rozsahu nezbytném pro fédnou a
oprz’wnénou realizaci stavby.

Nedr’lnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni projektované
stavby se v§emi dotéenjlmi vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotécnjmi orgény stétnl’ sprévy, se
samosprévou, s Vlastniky (":i sprévci inienjrrskych siti a komunikaci a s daléimi fyzickymi a prévnickjimi
osobami dotéenymi stavbou nebo jejim provédém’m, a to véetné vypofédéni jejich pfipominek.
Zhotovitcl téi zajistl’ ve§keré doklady potfebné pro vydéni l'lzemniho rozhodnutl’ a stavebm’ho povoleni
a pro rcalizaci projektované stavby.
Zhotovitel prohla§uje, ieje 5621121111611 56 véemi fidaji potrebnjlmi pro fédné provedem’ dila 21 26 se pfed
podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho staveni§té.

. Autorsky dozor bude provédén formou kontrolm’ éirmosti projcktama na stavbé —1'|éasti auton'zované
osoby na stavbé dle potfeb objednatele (zpravidla pfi kontrolm’ch dnech, kontrolm’ch prohlidkéch
stavby, pf'i predém’ a pfcvzeti staveniEté stavby, pFi pfcdém’ a prevzeti zhotovcné stavby apod.). V rémci
vykonu autorského dozoru dle této smlouvy budc zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stavby 3 jim
zhotovenou, ovéfenou (schvélenou) projektovou dokumentaci, se stavebm’m povolenim (fizemnim
rozhodnutim), jakoi i s da1§fmi prévm’mi akty a vyjédrenl'mi, které jsou pro realizaci stavby zévazné a
s nimii byl objednatelem seznémen nebo s nimii se seznzimil v prfibéhu realizace této smlouvy; zjiétém'
uéinéné pri této éimlosti zhotovitel neprodlcné zaznamcné ve stavebm’m dem'ku, a to véctné svycll
névrhfi a poiadavkfi. Zhotovitel se ve stavebnim dem'ku vidy vyjédri kc vécm zépisfim, které mohou
mit vliv na shora uvedeny soulad, a to formou jejich odsouhlaseni, nesouhlasu ncbo névrhu fiprav
dalél'ho postupu. K vykonu éimlosti autorského dozonl bude Zhotovitcl vyzvén objednatelem, a to
alespofi 7 dni pfedem. Zhotovitel je povinen uéinit L'lkon autorského dozoru v dobé objednatelem
stanovené, byl-li k nému dle predchozi véty Véas vyzvén.

Projcktové dokumentace budc vyhotovena v mnoistvi:
pro vydém' rozhodnuti 0 umisténi stavby: 6 ks paré,
Z toho 1 X V elektronické podobé (needitovatelné — formét pdf. , editovatelné - formét doc. xls. dwg.
dgn. )

pro stavebm’ povoleni a pro provédém’ stavby: 6 ks paré,
Z toho 1 X V elektronické podobé (needitovatelné — formét pdf. , editovatelné - formét doc. x15. dwg.
dgn. )
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ll.
Doba pln‘éni

Zahéjem’ praci na projcktové dokumentaci: 5/2016
Dilo (projektové dokumemace) bude provcdeno nejpozdéj i do:

Projektové dokumcntace pro vydém’ rozhodnutl' o uml'stém' stavby: 31.12.2016
Projektové dokumentace pro vydéni stavebniho povolem’ a pro provédéni stavby: 30.4.2017

D110 (jeho éést) je provedeno, je-li zpfisobilé slouiit svému l'léelu a nevykazuje-li vady. Dilo (jeho éést)
mz’t vadu, neodpovidé—li smlouvé. Objednatel nem’ povinen pfevzit dilo (jeho éést) vykazujl'ci vady,
popfipadé dilo Oeho éést) nezpfisobilé slouiit svému L'léelu; ustanovenl’ § 2628 obéanského zékoniku se
nepouiije. Pokud zhotovitel pfipravi préce k odevzdém’ pfcd sjednanjnn terminem, zavazuje se
objednatel pfcvzit je i v nabidnute’ zkréccnc’ lhfité.
Autorsky dozor bude zhotovitelem poskytovén 0d pfedém’ a pfevzetl' staveniété stavby, po dobu
provédém’ stavby, jei je pfedmétem projektové dokumentace, a to do okamiiku vydéni kolaudaéniho
souhlasu, resp. oprévnéného zahéjeni uiivém’ stavby, jei je pfedmétem projeklové dokumcmace. Neni-
li kolaudaéni souhlas poiadovz’m, konéi éinnost autorského dozom pfevzetim dokonéené stavby
objednatelem.

||| .
Cena za dflo a platebm' podml’nky

Za Fédné provcdené dilo - projektovou dokumentaci dle 61. I. odst. 1.1. této smlouvy néleii zhotoviteli
cena za d1 10 v celkové vy'Iéi 465.000,— K6 bez DPH, s1ovy étyfistaéedesétpéttisickorunéeskych bez DPH.
Z této ceny (":im’ cena za dl'léi pluéni dle odstavce 4, pismene a) tohoto élénku 198.000,- K6 bez DPH,
dle odstavce 4, pismene b) tohoto élénku 1 14.000,- Kc': bez DPH, pismene c) tohoto élénku 153.000,—
Ké bez DPH

K cené bude pfipoétena DPH ve vy§i dle pfi'sluéného prévm’ho pfedpisu.
Uvedené ccna za dl'lo zahmuje vefikeré néklady zhotovitelc na provedem’ dl'la — projektové dokumentace
a poskytnuti véech prév a plném' dlc této smlouvy, s vyjimkou vykonu autorskc’ho dozoru.

Za vykonan)? autorsk)? dozor so sjednz'wé smluvni cena a tojako sazba 2a {léast na stavbé. Sazba 2a fléast
na stavbé éim’ 7.800,- Ké bez DPH (k této ééstce bude pfipoétena DPH vc v9§i dle ph’sluéného prévniho
pfedpisu) 2a jednu fiéast zhotovitcle na stavbé. V rémci této sazby je zahmuta odména 2a kontrolni
éinnost vykonanou zhotovitelem vprfibéhu jednoho kalendéfniho due a néhrada veékerf/ch nékladfi
zhotovitele s takovou éinnosti spojenych, véetné nékladfi 11a cestovné, stravné a pfipadné ubytovém'.
Sazby dle tohoto odstavce budou zvyéovény (sniiovény) dle miry inflace (deflace) za pfedchézejl'ci
kalendéfni rok, a to vidy s L'léinnostl' 0d 1. 4. ph’sluéného roku, poprvé pak od 1. 4. kalendéfm’ho roku
bezproslf‘edné nésledujiciho po kalendéfnim roce uzavfem' této smlouvy.
Zélohy objednatcl neposkytujc.

Cena 2a dl'lo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na zékladé Fédnf/ch dafiovjzch dokladfi (faktur),
vystavenjtch zhotovitelem p0 dokonéem’ jednotlivYCh dilél'ch plnéni zhotovitelcm a jejich pfevzetl'
objednatelem, stvrzcnym protokoly (116 (El. V. odst. 3 této smlouvy, a doruéenych objednateli ve tfech
vyhotovenich na adresu: Lesy CR s.p., ST-OPL, Pfcmyslova 1 106/19, 500 08, NOV)? Hradec Krélové,
Hradec Krélové. Dilén’mi plném'mi se vc smyslu pfedchozi véty rozumi:

a) Zaji§téni podkladfi pro névrh lechnického fe§enf, névrh technického fcéeni, projedném’ na’vrhu
s vlastm'ky pozemkfi (pfijezd kc stavbé), uzavfem' smluv o provedem’ fidribovych praci, zajiéténi
vyjédPeni vlastnikfi sousedm’ch pozemkfi
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Dokonécm’ diléiho plném’ 30.9.2016
b) Zpracovéni PD pro vydém’ fizenmiho rozhodnuti, véetné véech podkladfi pro vydéni fizemniho

rozhodnuti

Dokonéeni dilél'ho plném' 31.12.2016.
c) Zpracovém’ PD pro vydéni stavebm'ho povolem’, véetné v§ech podkladi’l pro vydz’mi stavebniho

povolem’ a provédéni stavby

Dokonéeni diléiho plném’ 30.4.2017.

5. Cena za fédné vykonany autorsky dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vidy 2a
v§echny L'Ikony vikonu autorského dozoru v obdobi jednoho kalendérniho mésice, jei se povaiuji 2a
jedno (11' 161' zdanitclné plném’ ve smyslu pfislu§n90h prévm'ch pfcdpisfi, a to na zékladé faktury (dafiového
dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutl’ kalendérniho mésice, za néjé cena néleil’, nejpozdéji do
15. (inc kalcndérm'ho mésice po takovém kalendérnim mésici nésledujl’ciho, doruéeného objednatcli.

6. Splatnost faktur jc 21 dni ode dne jejich domécni smluvm’ strané.
7. Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystavenou fakruru vrétit bez proplaceni, jestliie vyfiétovém'

nevyhovujc stanovenym poiadavkfim, zejména pak:
— jestliie faktura neobsahuje v§echny néleiitosti dafiovc’ho dokladu nebo nélciitosti dle této smlouvy,
— nebyly-li vyl'létované préce provedeny, vykazuji-li vady, nebojsou-li fiétovz’my neoprévnéné.

IV.
Dal§i préva a povinnosti smluvnich stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizované vosoba voboru stavby vodnl'ho hospodéfstvf a
krajinného inicnyrstvi Ing. , é. CKAIT - 0600489, tel: e—mail:

2. Zhotovitel projedné névrh technického ‘r’e§eni stavby na vyl'obm'ch vyborech, které s dostateénym
predstihem svolé vprfibéhu zpracovém' projektové dokumcntace, za fiéasti objednatele a dal§ich
zfiéastnénych stran dotéenych stavbou. Zépisy z vj'mbnich vyborfx budou souéésti doldadové éésti
projektové dokumemace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odbom)’; vyklad v dokumentaém’ komisi objednatele, na kterou bude
objednatclem pozvén. Zhotovitel poskytne pro jednéni dokumentaém' komise potf'ebné podklady
(fotodokumentace, textové éést a vykresy v elektronické podobé _ formét pdf.) v tenm'nu minimélnc‘: 7
dni predem. Zhotovitel pfedloii objednateli pro 1'16e dokumentaéni komise konané pred odevzdém’m
dila dvé paré projektové dokumentacc v tiéténé podobé ajeji elektronickou podobu, a to nejpozdéji [4
dm' predem.

4. Zhotovitel se zfiéastm’ fistniho jedném' v rémci fizcmniho a stavebm’ho Hzem’.
5. Nedilnou souéésti projektové dokumentacc (pro stavebm’ povolenl' a pro provédéni stavby) bude soupis

stavebm’ch praci, dodz’wek a sluieb s vy'lkazem vymér (slepy rozpoéet)
6. Soupis praci bude stanovovat podrobny" popis véech stavcbnich praci, dodévek éi sluieb nezbytnich

k l'lplné realizaci predmém verejné zakézky. Do soupisu praci budou zahmuty i poloiky vedlejéx’ch a
ostatnich nékladfi objednatele vyplyvajici ze zpracovz’mi projektové dokumentacc a z poiadavkfi
objednatele. Poloiky soupisu praci budou popsény v podrobnoslech jednoznaéné vymezujl'cich obsah
poiadovanych stavebm’ch praci, dodévek 6i sluieb. Soupis praci budc vypracovén v ccnové soustavé
URS. Elektronické podoba soupisu praci bude splfiovat poiadavky pro zadévém’ vefejné zakézky ve
smyslu zékona é. 137/2006 Sb., v fiéirmém zném’, stanovené obecné zévaami prévnl’mi pfedpisy.

7. Poloikovy rozpoéet stavby (kontrolm’ rozpoéct), véetné souhmu bude obsaien v paré 6. 1 a 2 proj ektové
dokumentace. Poloikovy rozpoéet stavby bude vypracovén v cenovc’ soustavé URS a v ccnové firovni
platné k terminu odevzdéni praci. Bude-li zhotovite] v prodleni s fédnjm dokonéem’m dila a jeho
pfedénim objednateli, pfedé objednateli fédné dokonécné dilo v podobé s poloikovm rozpoétem
vypracovany'rm v cenové soustavé URS platné ke dni predém' rédné dokonéeného dila objcdnateli.
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10.

I2.

13.

14.

VjIkaz Vymér budc vypracovén samostatné, jako souéést kaidého z poiadovanYCh paré projcktové
dokumentace, pfiéemi u jednotlivj'ch poloiek bude vidy uveden zpfisob a postup vypoétu a jejich
popis. Postup vypoém cclkové vyméry bude uveden s popiscm odkazujl'cim na pfislu§nou grafickou
nebo textovou éést dokumentace, tak aby umoinil kontrolu celkové vyméry.
Zhotovitel projedné s vlastniky pozemkfi (staveb), na nichi mé bin provedena stavba dle projektové
dokumentace, podml’nky uzavfcm' smlouvy o provédéni fidribovych praci. vysledky tohoto projedném'
sdéli objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédfcm' spolu s m’wrhcm smlouvy, pfedem objcdnatelem
odsouhlasenfin, podepsanym vlastnikem dle véty prvnl'.
Projektové dokumentace bude obsahovat (v éésti Zésady organizace vystavby) posouzem', zda préce a
éinnosti vykonévané na stavbé budou podléhat povinnosti zpracovéni plénu bezpcénosti a ochrany
zdravi pfi préci na staveniéti a povinnosli uréit potfebny poéet koordinétorfi bezpeénosti a ochrany
zdravi pIi préci (BOZP) ve fézi pfipravy dila. Pokud bude nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel
jej na vlastm’ néklady urél’ a zhotovitel poskytne koordinétorovi potfebnou souéinnost.
V pfl’padé, ie pfi zpracovém’ projektové dokumentace vyplyne, ie pfi stavbé budou provédény préce a
éinnosti vystavujl'ci fyzickou osobu zvyéenému ohroicm’ iivota nebo poékozeni zdravi (dle nafi'zcni
vlédy é. 591/2006 Sb. - ph’loha 6. 5) nebo, ie bude stavba svy’Im rozsahem podléhat povinnosti doruéem'
oznémeni o zahéjeni praci oblastnimu inspcktorétu préce, bude souéésu’ projektové dokumentace ple’m
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi pra’ci na staveniéti.

.Statické vj'poéty, hydrotechm'cké vypoéty a vykazy vymér budou vypracovény tak, aby byly
kontrolovatelné, Vidy bude uveden postup vipoétu a vsrupm' parametry, u vykazu vymér s odkazujicim
popisem na pfisluénou grafickou nebo textovou éést projektové dokumentacc.
Projekt budc élenén na stavebni objekty dlc poiadavkfi objednatele a podle chamktem finaném’ch
prostfedkfl. V§echny stavebm’ objekty budou zatfidény do druhu a obom stavebnictvi dle kIasifikace
stavebm'ch objck‘rfi.
Originély véech dokladfi budou souéésti paré 5. I projektové dokumentace.
Zhotovitel souhlasi s rozmnoiovénim projektové dokumentace pro potfeby zajiéténi pfl'pravy stavby a
pro zadém’ a provédém’ stavby.

V
PFedém’ a pi‘evzcti dila, odpovédnost za vady, zéruka za jakost

Mistem odevzdém' projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy Ceské republiky, s.p.
Spréva tokfi — oblast povodl' Labe.
Zjistf—li objednatel vrémci kontroly provédénych praci nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich
odstraném'. Tim nem’ dotéena lhfita pro provedem’ dila dle 61. II odst. I této smlouvy.
O pfedéni a pfevzetl' jednotlivych dl'lél'ch plnéni dle 61. III. odst. 4 této smlouvy bude uéinén datovany
zépis do protokolu a potvrzeu obéma smluvm'mi stranamj.
Zhotovitcl odpovx’dé objcdnateli za sprévnost, celistvost a fiplnost jl'm zpracované projektové
dokllmentace, za sprévnost, celistvost, fiplnost a bezpeénost stavby provedené podle jl'm zpracované
projektové dokumentace aproveditelnost stavby podle této dokumentace, jakoi iza technickou
a ekonomickou firovcfi projektu technologického zafi'zeni, véetné vlivfi na iivotni prostfedl'. Zéruku 2a
jakost v rozsahu dle pfedchozi véty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let 0d vydéni
kolaudaém’ho souhlasu k uiivém’ stavby, jei je pfedmétem projektové dokumentace zhotovcné dle této
smlouvy, nejdéle véak na dobu 10 let 0d pfevzeti takovc’ projektové dokumentace objednatelem.
Zhotovitel je povinen nejpozdéj i do 14 dnfi p0 obdricni oznémeni vady pisenmé oznémit objednateli,
zda vadu d1'la uznévé 6i neuznévz’x. Pokud tak neuéini, plati, ie vadu uznévé. Neuplatni-li objednatel
pisemné pfi oznémem’ vady jiné prévo z odpovédnosti 2a vady, plali, is poiaduje odstranéni vady.
Neoznémi—li objednatel pisemné zhotovitcli jinak, plan', ie objednatel poiaduje odstranéni vady
dodém’m chybéjici véci, je-li moino vadu odstranit dodénim chybéjici véci, nebo opravou véci (dila),
je-li moiné vadu odstranit opravou véci (dila). Vadu je zhotovitcl povinen odstranit nejpozdéji do 30
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dnfi odjejl'ho oznémeni objcdnatelern. Uplatni-li objednatel u zhotovitele prévo na slevu z ceny za dilo,
je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrétit objednateli éést jii zaplacené ceny 2a dilo odpovidajl’ci
vy§i uplatnéné slevy) do 30 dnfi 0d jeho uplatném’.
Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom, kdy objednatel pre’wo z odpovédnosti za vady
uplatnil, co je obsahem rcklamacc a jaky zpl'lsob vyfi'zem' reklamace objednatel poiaduje, jakoi i
potvrzenl' 0 data a zpfisobu vyfizenl’ reklamacc a déle potvrzem’ o provcdeni opravy a dobé jejiho trvéni,
pfipadné pisemné odfivodnéni zaml'mutl' reklamace.
Zhotovitel jc povinen nahradit objednateli veékeré néklady, jei objednatel fiéelné vynaloiil
v souvislosti s uplatnénim préva z odpovédnosti 2a vady a odstrafiovénim vady. Tuto néhradu poskytne
zhotovitel na L'léet objcdnatcle, a to na zékladé objednatelem fédné vystaveného dafiového dokladu
(faktury), doméeného zhotoviteli, se splatnosti 21 dnfi ode dne doruéeni. V pfipadé, 2e faktura nebude
mit odpovidajici nélciitosti, je zhotovitel oprévnén zaslat ji ve lhfité splatnosti zpét objednateli
k doplném’, aniZ se tak dostanc do prodleni s platbou; Ihfita splatnosti poéiné béiet znovu 0d doruéem’
néleiité doplnénjmh 5i opravexlych dokJadfi zhotoviteli.
Zhotovitel odpovidé za §kody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

VI.
Smluvm’ pokuty

V pfl'padé prodlem’ zhotovitele s dokonéem'm a pfedénim dl'la dle 51. II. odst. l této smlouvy zaplati
zhotovitel objednatcli smluvm’ pokutu ve vy'Iéi 0,15% 2 ceny za dilo bez DPH 2a kaidy, byt’ i zapoéaty,
den prodlem’.
V pfipadé prodleni smluvni strany s dhradou penéiitého plném’ dle této smlouvy néleii druhé smluvm'
strané firok 2 prodlem’ ve v51§i 0,05 % z ééstky, s jejl’mi zaplacem’mje strana v prodlem’, za kaidjl, byt’
i zapoéaty, den prodleni.
V pflpadé poru§eni povinnosti stanovené 61. IV. odst. 3 této smlouvy je zhotovitcl povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy’léi 500, - Kc": za kaidy, byt' i zapoéatjl, den prodlem’.
V pfl'padé poméem’ povinnosti stanovené (“:l. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 5 000,- Kc': 2a kaid)? takovy pfi'pad.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénl’m vady (116 51. V. odst. 5 této smlouvyje zhotovitel povinen
zaplatit objcdnateli smluvni pokutu ve vy’Ifii l 000, - Kc': za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodlem’.
Smluvm’ pokuty mohou byt kombinovény (tzn., ie uplatnénijedne' smluvm' pokuty nevyluéuje soubéiné
uplatnéni jakékoliv jiné smluvnl' pokuty).
Uhradu smluvm’ pokuty provede zhotovitel na I'léct objednatele, a to 113 zékladé objednatclcm fédné
vystaveného dafiového dokladu (faktury), doruéeného zhotoviteli, se splatnosti 2] dnfi ode dne jeho
vystavem'. K faktufe musi byt pf'iloieno oznémem’ o uplatnéni smluvm’ pokuty obsahujl'cx’ popis a éasové
uréem' udélosti, ktcré v souladu se smlouvou zaklédé prévo objednatcle smluvm’ pokum poiadovat. V
pfipadé, 2e faktura nebude mit odpovidajici néleiitosti, je zhotovitel oprévnén zaslat ji ve lhfité
splatnosti zpét objednateli k doplnéni, anii se tak dostane do prodlem’ s platbou; lhfita splatnosti poéiné
béiet 0d doméeni néleiité doplnéného éi opravcného dokladu zhotoviteli.

VI I.
Odstoupeni 0d smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprévnéni odstoupit od této smlouvy vpfipadech a za podml’nek
stanovenYch obéanskym zékonikem anebo touto smlouvou.

Zhotovitel je oprévnén odstoupit 0d této smlouvy zejme’na v pfipadé, pokud mu objednatel i pies
pfedchozi pisemnou vyzvu v dodateéné poskymuté, pfiméfené lhfité neposkytne souéimlost nutnou pro
fédnou realizaci dila dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodleni s platbou ceny za dilo po
dobu deléf nei jeden mésic.

Objcdnatel je oprévnén odstoupit od této smlouvy zejména v pfipadé:
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— provzidéni praci v rozporu s touto smlouvou,
, pokud je zhotovitel v lipadku,
— prodlem’ zhotovitele s fédnym dokonécm’m dila ncbo
— jestliie Z chovém’ Zhotovitele, posmpu praci nebo jinych okolnostl' nepochybné vypljwé, ie

povinnost zhotovitele bude poméena zpi’lsobem, kten'l zaklédé prévo objednatele 0d této smlouvy
odstoupit.

4. Vzéjemné préva a povinnosti smluvm'ch stran so v pfipadé ukonéem’ této smlouvy fidi ustanovcm’nn’
obéanského zékom'ku, nestanovi-li smlouva nécojiného.

VI l | .
Zévércéné ujedném’

1. Otézky smluvné neupravené se feél' dle ustanoveui obéauského zékoniku.

2. Tuto smlouvu jc moino ménit pouze oboustmnné schvélenymi pisemnjlmi dodatky.
3. O zménéch oprévnénjmh osob nebojejichk011taktm’chl'1dajfi a zménéch bankovm’ho spojem’ se smluvnf

strany bez zbyteéného odkladu pisemné informuji.

4. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 26 se fédné seznémily s uvedenjnni smluvm’mi podmiukami a
beZ\’)'Iln'adné S nimi souhlasi. Nedilnou Zévaznou souéésti smlouvyjsou ijejl' pfilohy.

5. Smlouva je vyhotovena vc étyFeCh stejnopisech, z nichi kaidé ze stran obdrii p0 dvou.
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