
SMLOUVA O DÍLO

Článek 1 

Smluvní strany

1.1. Objednatel:
společnost: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Městská část Praha 13
Sluneční náměstí 2580/13,158 00 Praha 5 - Stodůlky
00241687
CZ00241687
Petrem Zemanem - místostarostou

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
společnost: 
se sídlem: 
jednající:
IČO:
DIČ:
bankovníspojení: 
číslo účtu:

M u Itifunkční centrum Hůrka s.r.o.
Ladova 2044/3, Nové Město, 128 00 Praha 2 
I ng. Pavel Prokeš, jednatel společnosti 
072 25105 
CZ07225105

zapsaná v OR vedeného u Městské soudu v Praze, spis. zn. c 297099 
(dále jen „zhotovitel")

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva"), provést pro Objednatele 
níže uvedené dílo pro akci s názvem „Analýza provozně ekonomického řešení muítifunkčního centra
v oblasti Prahy 13 č. akce P13-34086/2018", na pozemcích pare. č. 2835,2860/125,2860/128, 
2860/129, 2860/130, 2860/131, 2860/132 a 2860/133, K. ú. Stodůlky.

2.2. Objednatel se zavazuje, že objednanédílo převezme, zaplatí za jejich zhotovenídohodnutoucenua 
poskytnezhotoviteli potřebnou součinnost.

Článek 3
Smluvní rozsah předmětu díla

3.1. Analýza provozně ekonomického řešení muítifunkčního centra v oblasti Prahy 13 budečleněnado 
dvou částí s následujícím obsahem:
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3.1.1. Části.
1) Návrh velikosti centra , který budezahrnovat:

velikost a kapacitu navrženého centra, plochy přednáškových sálů, kapacity technické 
infrastruktury, návrh umístění.

2) Návrh technického fungování centra, který bude zahrnovat:
celkový popis fungování centra a konkrétní popis obslužných funkcí (způsob placení za 
služby, řešení bezpečnosti, řešení výměny kulis a dekorací v přednáškových sálech, řešení 
stravování, řešení hluku, řešení pohybu návštěvníků centra, atd.)

3) Návrh business model centra, který bude zahrnovat:
popis služeb, které centrum bude v určitý čas nabízet, včetně modelu nákladů výnosu pro 
konkrétníslužbu

3.1.2. Část II.
1) Návrh financování centra, který popisuje možnosti financování výstavby centra, případně 

návrh alternativních řešení.

2) Návrh spolupráce mezi MČ Praha 13 a potencionálním investorem, případně nájemcem 
centra z důvodů nastaveníbudoucíspolupráceobou stran za účelem optimalizace zájmů 
všech stran

3) Časový harmonogram, zahrnujícíseznam kroků, nutných k realizaci záměru

4) Odhad předpokládaných nákladů stavby navrženého centra

Článek 4 

Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět smlouvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. 3. této 
smlouvy v termínu nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy oběma stranami.

Článek 5
Cena díla a platební podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy je dojednána dohodou srn luvních 
stran a činí:

Cena celkem bez DPH: 800000,- Kč (není plátcem DPH)
Výpočet DPH: 0 ,-Kč
Cena celkem včetně DPH: 800 000,- Kč

5.2. Celková částka uvedená v čl.5 odst. 5.1 budefakturována v následujícím členění:

Část I - fakturovaná částka 400 000,- Kč

Část II-fakturovanáčástka 400 000,- Kč
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Cena je splatná na základě řádně vystavenéfaktury zhotovitelem. Faktura musísplňovat náležitosti 
daňovéhodokladu, být vystavena v souladu s údaji uvedenými včl. 1, této smlouvy aje splatná do 30- 
ti dnů od jejího doručení objednateli. Neodpovídajícífakturys vytčenými vadami vrátí objednatel 
zhotoviteli nejdéle do 5-ti pracovních dnů od doručení k přepracování a lhůta k jejich zaplacení počne 
běžet až od doručenípřepracovanéodpovídajícífaktury.

5.3. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářníden prodlení.

5.4. Pro případ prodlení se zhotovením díla nebo jeho části na straně zhotovitele stanovený odst. 4.1., čl. 4 
této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Článek 6
Způsob plnění předmětu smlouvy

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou a v dohodnuté lhůtějej předat řádně 
objednateli. Dílo je povinen provést vsouladu s územním plánema dalšími regulativy daného sídelního 
útvaru a v souladu s platnými zákony ČR.

6.2. Pokud to bude k provedení předmětu smlouvy nezbytné, zavazuje se objednatel vyhotovit pro 
zhotovitele na jeho žádost řádně a včas příslušné plné moci potřebné pro vyřízeníjednotlivých částí 
díla.

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla a na vyzvání 
zhotovitele jednotlivé části provedeného díla schválita převzít.O potvrzenířádnéhodokončeníčásti 
díla bude vyhotoven samostatný protokol, který vyhotoví zhotovitel. Stejně tak je objednatel povinen 
na výzvu zhotovitele bez zbytečného prodlení poskytnout potřebnou součinnost.

6.4. Zhotovitel je oprávněn zhotovit předmět srnlouvy ve spolupráci s dalšími odborníky, je však povinen 
zajistit, aby tyto osoby vykonávaly své povinnosti ve stejném rozsahu, jak je k tomu zavázán zhotovitel 
dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za celé dílo, za úplnost a správnost studie a zpráv studie, jež jsou 
předmětem díla.

6.5. V případě vady předmětu díla dojednávají smluvnístrany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody není vyloučená. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem.

Článek 7
Odstoupení od smlouvy

7.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v rozsahu jedné nebo více fází pokud se ukáže, že zhotovitel 
nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídajícíoprávněník provedení předmětu této smlouvy, 
nebo pokud je podstatná část předmětu této smlouvy zcela nezpůsobilá k za mýšlenému účelu použití 
neboje zhotovitel vlastním zaviněním v prodlení s plněním přesahujícím 30 kalendářních dnů. V tomto 
případě objednatel není povinen uhradit cenu příslušné části díla za práce řádně provedené ke dni
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oprávněného odstoupení. Před uplynutím tétolhůtyje zhotovitel povinen písemněobjednatele na 
tuto skutečnost upozornit.

7.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů. V tomto případě má zhotovitel 
nárok pouze na výplatu poměrnéčásti ceny za řádně provedenédílo (nebo jeho části), které bylo ke 
dni odstoupeníobjednatele řádně předáno a převzato.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy pokud jeobjednatel v prodlenís platbou faktury o více jak 
30 kalendářních dnů, nebo pokud objednatel trvá na provedenídíla podle zřejmě nevhodného příkazu, 
který je v rozporu s odst. 6.1., čl. 6. této smlouvy. Před takovým odstoupením od této smlouvy je 
zhotovitel povinen písemně objednatele na tuto skutečnost upozornit. Zhotovitel má v takovém 
případě nárok na výplatu poměrnéčásti ceny za provedenédílo (nebo jeho části), které bylo ke dni 
odstoupení řádně předáno a převzato.

7.4.
7.5. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy bude doručeno druhé smluvní straně. Okamžikem 

doručení tohotooznámeníseodstoupeníod smlouvy stává účinným.

Článek 8
Ostatní smluvní ujednání

8.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytneZhotoviteli v nutném rozsahu potřebnou 
součinnost spočívající zejména v odevzdánídoplňujících údajů, upřesnění podkladů, pokud oto bude 
požádán a pokud je má k dispozici.

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy se podrobněseznámil s podklady pro provedenídíla, 
a že má podle svého nejlepšího vědomí k dispozici všechny nezbytné podklady pro řádné vypracování 
díla. Pokud v průběhu zpracování jednotlivých fází bude potřebovat další informace nebo součinnost 
objednatele, zavazuje se vyžádat si totos dostatečným předstihem.

8.3. Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných služeb i dílo, které je předmětem autorských práv, 
práv souvisejících s právem autorským či předmětem práv pořizovatele k jím pořízené databázi, 
poskytuje Zhotovitel jako autor Objednateli licenci k užití díla všemi způsoby užití a v neomezeném 
rozsahu, a to ode dne předání takovéhoto díla Objednateli, na neomezenou dobu a pro území celého 
světa, přičemž výše odměny za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně poskytovaných služeb (tj. 
licence) včetně předmětného díla (produktu) samotného. Objednatel je zároveň oprávněn upravit či 
jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného. Objednatel 
může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo ji postoupit třetím osobám dle vlastního 
výběru, přičemž Zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. Objednatel není povinen licenci využít.

Článek 9
Závěrečné ustanovení
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9.1. Kterákoliv změna ustanovenítéto smlouvy je platná, jen pokud je uzavřena formou písemného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného statutárními zástupci smluvních stran.

9.2. V případě, že se některé ustanovenítéto smlouvy ukáže později jako nep latné, nezpůsobuje 
neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit 
bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy.

9.3. Případné spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou, 
nepovedou-livzájemnájednáník dohodě, budesporpředán k rozhodnutípříslušnému soudu.

9.4. Účastníci svým podpisem na této smlouvě výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetli, porozuměli jí 
a souhlasís jejím obsahem, zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojují zdola podpisy svých oprávněných zástupců.

9.5. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část 
třetím osobám, která je založená právními předpisy vztahujícími se na činnost městských částí hlavního 
města Prahy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák.č. 106/1999Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. V rámci vyloučenívšech pochybnostísmluvnístrany prohlašují, žetakové 
uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas 
zhotovitele.

9.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních Stran. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č.340/2015Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchtosmluvao registru smluv (zákon o registru 
smluv). Veškeré úkony související se zveřejněním smluv zajistí MČ Praha 13.

9.7. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 výtiscích, všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 2 vyhotovení. Tato smlouva se uzavírá na základě usn. RMČč. UR 0327/2018 ze dne

30.7.2018.

V Praze dne V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

Petr Zeman 
místostarosta
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Pavel Prokeš 
jednatel


