
 

 

 

 
 

 

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2 
Kontaktní centrum: 800 100 000, fax: 236 007 102 

1/5 E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h 

Č. j.: MHMP 2046875/2022  

Sp. zn.:  

 

Objednávka 

ke stavbě číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka 

na základě Rámcové dohody DOH/21/05/006975/2021 
 
 
Číslo zakázky:        INV/OR/0006/19 
Číslo objednávky:  DOH/21/05/006975/2021 – 26 
Kontrolní číslo:      P20V00176503 

 

 
OBJEDNATEL: 

HLAVNÍ  MĚSTO PRAHA 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581, 
DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
DODAVATEL: 

EDIKT a.s. 
se sídlem: Rudolfovská třída 461/95, 370 01 České Budějovice 
doručovací adresa: datová schránka p8ncd8g 
IČO: 25172328 
DIČ: CZ25172328  registrované  dle §94  zákona  č. 235/2004 Sb.,  o dani  z  přidané  hodnoty,                    
         v platném znění 
zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.: B 904 
bankovní spojení: Unicredit Bank a.s. 
číslo účtu: 211 452 5664/2700 
zastoupen: Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
(dále jen „Dodavatel“) 
  

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  

Odbor investiční 
Oddělení Městského okruhu 

*MHMPXPJZZE10* 
MHMPXPJZZE10 

mailto:posta@praha.eu
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I.  
Předmět Objednávky 

1. Předmět plnění: stavba číslo 0079 MO Špejchar – Pelc/Tyrolka 
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:  

- III. etapa protihlukových opatření v ul. V Holešovičkách a okolí – provedení opatření 
v rodinném domě Na Truhlářce 2069, Praha 8, v rozsahu specifikovaném oceněním stavebních 
prací (viz příloha č. 1). 

 
II.  

Doba plnění 

1. Termín zahájení plnění je dán datem podpisu protokolu o předání Staveniště. 
2. Termín dokončení plnění je do dvou měsíců od data podpisu protokolu o předání Staveniště. 

 

 

III.  

Cena 

 

 
IV.  

Platební podmínky 
 

1.  Smluvní  strany mají sjednány  jednotkové ceny za Stavební práce,  které jsou uvedeny v příloze 
č. 2 Rámcové dohody a jsou konečné, neměnné a platné po celou dobu trvání Rámcové dohody 
(dále jen Dohody). Těmito jednotkovými cenami jsou oceněny Stavební práce uvedené v 
Objednávce (dále jen „jednotkové ceny“). Pakliže jednotkové ceny k některým položkám nebyly 
uvedeny v příloze  č. 2 Dohody, bude u těchto položek vycházet Zhotovitel z aktuálně platné 
Cenové soustavy ÚRS. 

3.  Cena za Stavební práce obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Objednávky 
tj. např. náklady spojené s dodáním na stanovená místa plnění v rámci dodacího místa, náklady 
na dopravu, odvoz a likvidaci suti a odpadu apod. Cena za Stavební práce obsahuje i případné 
zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění Objednávky. 

4.  Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH“) v zákonem stanovené 
výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na              
fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. Etapy a Kontrolní číslo Objednávky. 
Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí 
Zhotoviteli. 

5.  Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny Díla zadaného dle této Objednávky bude 
uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele 
maximálně do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených Stavebních prací, dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním 
měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny 
dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací             
a dodávek v členění dle specifikace s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za 
příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 
Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým 
dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 

517 793,21 Kč                
77 668,98 Kč                 

595 462,19 Kč                

Základní cena
DPH 15 %
Cena včetně DPH
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6.  Zbývajících  10 % základní ceny  Díla bude tvořit  smluvní  pozastávku  – zádržné (dále jen jako 
„Smluvní pozastávka“), která bude uvolněna po předání a převzetí Díla dle Objednávky na 
základě Protokolu o předání a převzetí předmětu Objednávky bez vad a nedodělků, jehož originál 
s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury. Náležitosti 
Předávacího protokolu jsou stanoveny v čl. IV. Rámcové dohody. 

7. U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla 
odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka“. DPH z fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši. 

8.   Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 
 a převzetí celého Díla dle Objednávky, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek. 

9.  Objednatel v této Objednávce nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijat stavební 
a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude při fakturaci 
použit režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty“), ale bude 
použit standardní režim – daňové doklady budou obsahovat i výši daně z přidané hodnoty. 

10.  Konečná faktura každého Díla dle příslušné Objednávky bude vystavena na základě Předávacího 
protokolu, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude 
přiložen u faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum 
podpisu Předávacího protokolu. Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních 
pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a 
nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPH z 
konečné faktury a všechny částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení 
„Protokolu o odstranění vad a nedodělků“, který bude podepsaný oběma Smluvními stranami. 

11.  Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Objednatele: Hlavní město Praha, 
Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město 

12.  Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města Prahy 
na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město nebo Jungmannova 35/29, 
110 00 Praha 1 – Nové Město. 

13.  Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů            
a razítek obou Smluvních stran. 

14.  Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem    
úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. 

15.  Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu 
ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí 
tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje Objednatele, sídlo, IČ, DIČ 
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ 
- evidenční číslo daňového dokladu 
- bankovní spojení Zhotovitele 
- datum vystavení daňového dokladu 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- rozsah a předmět fakturovaného plnění 
- číslo Objednávky 
- kontrolní číslo Objednávky 
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy a konkrétní objekt uvedený ve specifikaci 
        předmětu dle čl. I, bod 2 této Objednávky 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální 

             a věcnou správnost faktury. 
16.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 

této Objednávce, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

17.  Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou. 
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18.  Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, 
kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně. 

 
 

V. 
Řešení sporů 

1. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této Objednávky, 
především dohodou. 
 

VI. 
Ostatní ujednání 

1. Pro plnění předmětu Objednávky jsou platná veškerá ujednání dle Dohody 
DOH/21/05/006975/2021 ze dne 8. 2. 2021. 

2. Platnost Objednávky nastává dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž jako závazný se bere 
den podpisu poslední z obou smluvních stran a účinnost nastává dnem, kdy je zaregistrována 
Objednávka v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Objednávka byla vedena v evidenci CES, 
tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Objednávky, datum jejího podpisu a text této 
Objednávky. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Objednávce nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Objednávka obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem. 

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Objednávce 
žadatelům. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

5. Ve věcech souvisejících s plněním podle této objednávky je za Objednatele oprávněn jednat ve 
věcech technických Bc. Ondřej Krutský vedoucí oddělení Městského okruhu, kontaktní osobou 
je Ing. Jiří Vingralčík (technik), email jiri.vingralcik@praha.eu, telefon 778 525 951. 

6. Objednávka je vyhotovena elektronicky, přičemž Dodavatel po obdržení objednávky přes 
datovou schránku objednávku elektronicky podepíše a bez zbytečného odkladu ji zašle přes 
datovou schránku objednateli, který zajistí její zveřejnění v RS MVČR. 
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7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Objednávky 
v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
 
 
 

Přílohy:  
1. ocenění stavebních prací 
2. harmonogram prací 
 
 
 
 
 

V Praze dne  V Praze dne 
 
 
 

  

Objednatel Dodavatel 

Ing. Petr Kalina, MBA 
ředitel odboru investičního MHMP         
(podepsáno elektronicky)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radim Bláha 
místopředseda představenstva 
(podepsáno elektronicky)  
 

Interně pro pracovníky MHMP – INV: 

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne …………… 

 

pod ID smlouvy ………… 

 

 

 

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR ……………………. 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
900605
Prolihluk. opatřeni na obj. v Praze 8

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo

cc-cz
Datum

IČZadavatel
DIČ.

IČUchazeč: 
Vyplň údaj

Projektant

Vyplň údaj 
Vyplň údajDIČ:

IČ
DIČ

IČ:Zpracovatel
DIČ

Poznámka

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis. Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
908605

Protihluk opatřeni na obj. v Praze 8
Kňd

Stavba:

DatumMislo

Proiektanl
Zpracovatel

Zadavatel
Uchazeč

Cd* bez DPH |CZK| Cena s DPH |CZK|PopisKod

517 793,21 595 462.19Náklady z rozpočtů 
9086.05.20 595 462.19

519 373 21 
29 126.91 
46 962.07

517 793,21 
451 628.88 

25 327.75 
40 836,58

Na Truhlářce 2069/25 
Stavební část 
Vzduchotechnika 
Rozvody elektro

96
2069.1
2069.3
2069.6

St»ara 21 2



SOUPIS PRACÍ

D 997 Přesun suté 1 777.70

Strana 1 z 4



Pl

1

1

1

1

1

2





Strana 4 z 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:
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SOUPIS PRACÍ
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