
 

Správa Pražského hradu 
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz 

 

      

                                                                                                          Č.j.: SPH 1886/2016 
  

SERVISNÍ SMLOUVA  

Provedení servisních kontrol a oprav na zařízeních instalovaných v rámci akce Jízdárna Pohořelec 

 

Firma:                           Správa Pražského hradu 

IČ:                                   49366076 

DIČ:                                CZ49366076 

sídlem:                            Hrad I. Nádvoří č.p.1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma:                  příspěvková organizace 

zřizovací listina:             č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993  

zastoupená:                     Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

je plátce DPH 

                                        (dále jen "objednatel") 

   

a 

 

Firma:               BEG BOHEMIA, spol. s r.o. 
IČ:                                    25300245 

DIČ:               CZ25300245 

sídlem:                             Ledárenská 386/25, 620 00 Brno 

zastoupená:                      Vladimírem Přikrylem – jednatelem společnosti 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxx/xxxx 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 23315 

je plátce DPH 

   (dále jen "zhotovitel") 

 

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o poskytnutí služeb: 

   

Preambule 

 

Zhotovitel byl subdodavatelem v rámci plnění zakázky Jízdárna Pohořelec – zkapacitnění skladů, který 

prostřednictvím dodavatele této zakázky zhotovil a instaloval jako subdodavatel část díla, resp. regálovou a 

skladovací techniku. Na tuto regálovou techniku, která je předmětem díla dle této smlouvy, se vztahuje 

z hlediska řešení vad a záručních vad ustanovení smlouvy č.j. SPH 1762/2014 ze dne 30.9.2014. Tato smlouva 

tak řeší pouze provádění doporučených záručních servisních prací a odstraňování mimozáručních poškození. 

 

I. Předmět plnění, rozsah servisních prací 

 

Na základě smlouvy je roční termín- měsíc v roce - specifikován písemně ve smlouvě.  

Nástup na servisní a odbornou prohlídku budou zhotovitelem telefonicky oznámeny zástupci objednavatele 

nejméně tři dny před zamýšleným provedením. 

 

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět pro objednatele v termínu 1x ročně servisní prohlídku regálových 

zakládacích systémů a skladovací techniky dodané zhotovitelem, a to zejména: 

- Ocelových konstrukcí lávek a závěsů svítidel 

- Paletových regálů 

- Konzolových regálů 

- Policové galerie 

- Výsuvných sít v rámech 

 

http://www.hrad.cz/
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Kontrola bude obsahovat zejména tyto úkony: 

-  dopravu techniků na místo,  

-  prohlídku systému, 

-  posouzení stavu konstrukce a proměření odchylek,  

-  kontrolu dokladů,  

-  soupis poškozených dílů a díly k výměně, 

-  zjištění případných nedostatků, návrh na jejich odstranění,  

-  zpracování revizní zprávy. 

 

Servisní prohlídka se bude týkat zařízení, které jako subdodavatel dodal objednateli zhotovitel v rámci akce 

Jízdárna Pohořelec –zkapacitnění skladů, tj. především  podle Smlouvy o dílo č.2015AA.14021.1.110/S14 (v 

rámci identifikace pro zhotovitele) a SPH 1762/2014 ze dne 30.9.2014 (v rámci identifikace pro objednatele), 

 

O výsledku servisní kontroly bude zhotovitelem vystavena revizní zpráva.  

 

 

II. Cena a platební podmínky 

 

Fakturace za provedené úkony dle čl.I této Smlouvy je sjednána smluvními stranami následujícím způsobem: 

 

Celková cena kontroly včetně dopravy je  16 900,-Kč bez DPH   (slovy: šestnácttisícdevětset korun českých) 

 

K ceně bude připočteno DPH v platné zákonné sazbě. 

 

Kontrola bude prováděna 1 x ročně v rámci záručního servisu v průběhu záruční doby 

 

Cena nezahrnuje případnou dodávku náhradních dílů potřebných k mimozáruční opravě. V rámci záruky jsou 

náhradní díly zdarma. V případě mimozáruční opravy zařízení bude skutečná cena dokladována dle soupisu 

použitých náhradních dílů a provedených prací uvedeném na předávacím protokolu a podepsaném zástupcem 

objednatele případně uživatele. Ostatní náklady, například na dopravu, práce apod. je již zahrnuta v ceně. 

 

Objednatel se zavazuje uhradit cenu kontroly na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů po řádném 

provedení kontroly. Fakturovaná cena bude objednatelem uhrazena do 30 dnů od jejich obdržení faktury. V 

případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši dle 

nařízení vlády 351/2013 Sb. z dlužné částky za každý den prodlení. 

Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu používaného pro 

ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru 

plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. 

Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového 

daňového dokladu bude opět stanovena na 30 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 

uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel 

plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

III. Záruční a pozáruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

1. Záruční doba je upravena smlouvou o dílo, při jejímž plnění byl zhotovitel subdodavatelem evidovanou 

pod č.j. SPH 1762/2014 ze dne 30.9.2014, ve které je stanovena záruční doba ve lhůtě 60 měsíců od 

splnění díla Jízdárna Pohořelec – zkapacitnění skladů, tj. od 17.12.2015. 

 

2. V rámci záručního servisu bude servisní a revizní prohlídka provedena jedenkrát do roka v měsíci 

listopad na základě výzvy objednatele a o jejím výsledku bude zhotovitelem sepsána a vystavena 

revizní zpráva. 

 

3. Na instalované náhradní díly se zhotovitel zavazuje poskytnout záruku za stejných podmínek, za jakých 

je záruka poskytována výrobcem těchto náhradních dílů, avšak pouze v případě, je-li tato doba delší než 

doba, která zbývá do uplynutí záruční doby uvedené v bodě 1 tohoto článku. Je-li záruční doba 

poskytovaná výrobcem náhradního dílu kratší než doba, která zbývá do uplynutí záruky uvedené v bodě 

1 tohoto článku, je na takový náhradní díl poskytnuta záruční doba v délce trvání zbývající záruční doby 

dle bodu 1 tohoto článku. 
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4. Objednatel je povinen uplatnit zjevné vady kvality a rozsahu služeb, prací, materiálu či dílů 

poskytnutých dle této smlouvy dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data 

vypršení záruční doby uvedené v bodě 1 tohoto článku. Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé: 

- nesprávným provozování servisovaného zařízení 

- nedodržením technických a provozních podmínek při provozu zařízení 

- zásahy třetích osob (zejména krádeží či mechanickým poškozením) popř. vyšší moci  

  ( např. živelnou pohromou, povodní atd ).  

 

5. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění této smlouvy, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví 

během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností či povinností dodavatele 

zakázky Jízdárna Pohořelec – zkapacitnění skladů dle smlouvy č.j. SPH 1762/2014 ze dne 30.9.2014 

(dále také jen „dodavatel“), jehož je zhotovitel subdodavatelem. Zhotovitel dále jako subdodavatel dílčí 

části díla, resp. regálová a skladovací technika, dle smlouvy uvedené v předchozí větě odstraní za 

dodavatele veškeré vady, které se vyskytnou během záruční doby na dodané regálové a skladovací 

technice, pokud byly způsobeny porušením povinností zhotovitele či povinností dodavatele. Zhotovitel 

je povinen tyto vady odstranit na své náklady. 

 

6. V případě uplatnění vad objednatelem je zhotovitel povinen tyto závady odstranit postupně, a to podle 

jejich naléhavosti. Naléhavé závady budou odstraněny do 48 hodin poté, co budou oznámeny 

telefonicky zhotoviteli s tím, že písemné uplatnění vady bude dodáno zhotoviteli do 2 dnů od 

telefonického oznámení nebo zhotovitel provede dočasná opatření k zastavení škod na majetku a zdraví 

osob a k obnovení provozu do doby, než budou přijata řádná opatření. V rámci uplatnění vady může 

objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, v takovém případě je zhotovitel 

povinen takový návrh akceptovat a provést, je-li takové řešení možné. 

 

7. Další závady, které neztěžují užívání regálové a skladovací techniky, budou odstraněny do 3 dnů od 

písemného oznámení vady na adrese sídla zhotovitele. V případě vad, jež nelze odstranit, bude věc 

nejpozději do 5 dnů vyměněna, nebude-li sjednáno jinak nebo bude objednateli poskytnuta náhrada v 

případě, že nelze výměnu provést.  

 

8. Objednatel je povinen umožnit přístup do objektu a vytvořit zhotoviteli vhodné podmínky pro 

odstranění vad a provádění záručního servisu, je-li to na něm možné požadovat. Servisní technik externí 

firmy bude vždy doprovázen dozorujícím zaměstnancem SPH Zhotovitel se však zavazuje dodržet 

veškeré požadavky objednatele pro umožnění řádného vstupu do prostor, které jsou pod zvláštním 

režimem, tj. zejména na vyžádání doložit výpisy z rejstříku trestů bez záznamu pro každou osobu 

vstupující do prostoru Jízdárny Pohořelec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s odstraněním řádně uplatněných vad nebo v případě, že 

zhotoviteli nelze doručit na adresu sídla či je jinak nekontaktní, je objednatel oprávněn provést nebo 

zajistit provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

10. Pokud bude objednatel požadovat po zhotoviteli odstranění závad, za něž zhotovitel nezodpovídá, jejich 

odstranění provede zhotovitel na základě písemného vyžádání objednatele, za úhradu. 

 

 

V. Práva a povinnosti účastníků 

 

1.  Oprávněnými zástupci objednatele ve věci plnění této smlouvy je : 

      xxxxxxxx ONM SPH, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx,  e-mail: xxxxx@xxxxxxxx ,  

      pracovníci velína EGC SPH, tel: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxxx    

      a správce objektu Jízdárna pohořelec SPH, xxxxxxxxxx tel.:xxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxx. 

2.  Seznam servisních pracovníků zhotovitele spolu s kontakty.  

 Kontaktní údaje :   

 BEG Bohemia spol.s r.o.,  Ledárenská 25,  620 00 Brno, IČO 253 00 245, Telefon: xxxxxxxxx 

 Kontaktní osoby : xxxxxxxxxxxxx, mob. xxxxxxx, xxxxxxxx@xxxxx ,  

 xxxxxxxxxxxxx, tel . xxxxxxxxx 
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 Zhotovitel odpovídá objednateli: 

- za kvalitu, bezpečnost provedeného předmětu plnění, všeobecnou a odbornou správnost 

poskytovaných prací a služeb, za dodržování závazných právních předpisů, platných čs. norem a 

předpisů při používání technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování 

sjednaných prací a služeb s tím, že na výzvu objednatele bude proveden servisní zásah v termínech 

uvedených v článku III. této smlouvy za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při 

zjištění závad v prostoru výkonu prací a služeb.  

 

3.   Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v místě provádění díla viditelně  

      označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u subdodavatelů označení generálního zhotovitele).  

     Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu   

     provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

 

4.   Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby nedošlo k   

      poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. Místo provádění díla je  

      kulturní památkou.  

 

5.  Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými interními  

     předpisy, které se zavazuje při provádění díla dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

   

S výše uvedeným řídícím aktem, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako závazné, je 

zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména subdodavatele), které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě 

změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit 

způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, 

kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

6. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými bezpečnostními, 

požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je nutná k řádnému a bezpečnému 

provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá požadavkům příslušných 

technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle 

požadavků příslušných technických a bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu přiděleném 

pracovišti. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu 

nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit ihned objednatele a podle možnosti 

upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být 

zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky podle rizik, kterým 

budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. Dále je povinen vybavit všechny 

osoby, které s jeho vědomím vstupují na pracoviště, osobními ochrannými pracovními prostředky 

odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví 

těchto osob v prostoru pracoviště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém pracovišti a neznečišťovat prostory užívané společně s 

objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění okamžitě uvedené prostory 

uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu 

objednatele skladovat ani odkládat žádný materiál ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých subdodavatelů, 

majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel povinen na 

požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

l) Proškolit všechny pracovníky ohledně bezpečnosti práce. 
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6. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární asistenční 

hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. 

Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent 

BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

7. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před zahájením prací určit 

podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění 

požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného vnitřního předpisu je zhotovitel povinen 

předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v dostatečném předstihu před zahájením prací k 

vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění 

těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po 

celou dobu provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním 

nebezpečím, resp.  zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní 

opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení provozovaných 

činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx. 

 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat ČSN, ČSN 

EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. 

veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní předpisy ČR. Pokud porušením 

smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. 

veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli 

škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

16. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v souvislosti s 

jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození dobrého jména 

objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu. 

 

17. Objednatel se zavazuje: 

 

- umožnit přístup pracovníkům zhotovitele do prostor provádění požadovaných služeb za splnění 

podmínek uvedených v článku IV. odst. 8, a to na dobu a v termínech smluvními stranami 

dohodnutých. 

 

VII.  Odpovědnost za škody 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z důvodu 

porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. Zhotovitel rovněž 

odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti s prováděním díla třetími osobami 

(zaměstnanci, subdodavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení 

§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody 

vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní náklady 

ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní 

nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v plné výši a 

v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zpracovaného 

objednatelem.  

 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany zhotovitele, není-li 

touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každý případ porušení povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí díla oproti 

lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně dohodnuty, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za 

každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 
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5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VII. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

 

6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak mezi sebou 

vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 

351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto 

smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo 

nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem 

se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením faktur 

delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném upozornění 

zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

 
10. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je 

doručen druhé straně. 

 

VIII. Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou účastníků s přihlédnutím k povinnostem stanoveným 

v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. 

 

2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní třetím osobám bez 

jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění 

podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se 

tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše 

uvedené informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto 

informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství 

zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném 

znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

3. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které jsou pro 

konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní strany také 

sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této smlouvy i do příslušné 

datové schránky formou datové zprávy, má-li ji zhotovitel zřízenu (je třeba aktivace služby poštovní 

datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se považuje za platné 

doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou 

ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při 

výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, 

kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci 

náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva 

bude krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Kopie příslušné pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 

1 a je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. 

Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu 

splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

 

5. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná. 

Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 
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6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy 

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění byť nepatrných 

odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o 

změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná. 

 

8. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou či v případě soudního sporu mezi 

smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně příslušným soud objednatele v Praze.. 

 

9. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je ji 

možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků v souladu s touto smlouvou. Objednatel 

pak obdrží jeden výtisk této smlouvy a zhotovitel tři výtisky smlouvy. 

 

 

Příloha č. 1 – prohlášení zhotovitele 

Příloha č. 2 – pojistná smlouva 

 

 

V Brně dne:...…………………      V Praze dne………………. 

 

 

 

 

 

 

……………………………..      …………………………….. 

 za BEG BOHEMIA, spol. s r.o.      za Správu Pražského hradu 

Vladimír Přikryl Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel ředitel 

za zhotovitele za objednatele 

 

 

 

 

 


