
 
 

 
 

 

Smlouva o dílo 
 

„ Rekonstrukce hájovny Šárka “ 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“), 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice 
IČ: 45247650 
DIČ: CZ45247650 
bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace 
(dále jen  „objednatel“ ) 

 
a 
 

2. STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o. 
se sídlem: Na Vinici 1943, 274 01 Slaný  
IČ: 05507847 DIČ: CZ05507847 
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
zastoupené:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod          
sp. zn. oddíl C, vložka 264851. 
(dále jen  „zhotovitel“ ) 

 
I.  

Veřejná zakázka 
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků  výběrového ř ízení na výše uvedenou            
veřejnou zakázku   v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne  25.9.2018. 
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Smlouva o dilo

,,Rekonstrukce héjovny éérka“

uzavf'ené podle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., ve znéni pozdéjéich pfedpisf]
(déle jen ,,smlouva“),

kterou niie uvedeného dne, mésice a roku uzavfely smluvni strany:

1. Lesy hl. m. Prahy
se sidlem: Prééské 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice
IC: 45247650
DIC: CZ45247650
bankovnl' spojenl': PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropské 2690/17
éislo afitu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimirem Krchovem Ph.D., Feditelem organizace
(déle jen ,,objednatel“)

2. STAVITELSTVi JMV SLANY s.r.o.
se sidlem: Na Vinici 1943, 274 O1 Slany
IC: 05507847 DIC: CZ05507847
bankovnl' spojenl': —
éislo Uétu: —
zastoupené: —
zapsané v obchodnl'm rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod
sp. zn. oddl'l C, vloika 264851.
(déle jen ,,zhotovitel“)

|.
Vefeiné zakézka

Tato smlouva je uzavfena na zékladé vysledkfi vybérového Fizenl' na v9§e uvedenou
veFejnou zakézku v souladu s nabl'dkou zhotovitele ze dne 25.9.2018.
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II.  
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že provede rekonstrukci hájovny Šárka, U Pohádky 40, Praha 6 -              

Nebušice, v souladu s projektem, položkovým rozpočtem a časovým harmonogramem          
uvedeným v čl. IV. této smlouvy, s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny           
objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje           
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

2. Smluvní strany jsou rovněž vázány zadávacími podmínkami veřejné zakázky  a nabídkou           
zhotovitele podanou na tuto veřejnou zakázku. 

 
III.  

Vymezení díla 

1. Dílo je vymezeno: 

a) podrobným popisem předmětu plnění a podklady předanými objednatelem ke shora          
uvedené zakázce  (položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací s názvem:         
Vestavba a nástavba šaten hájovna Šárka, zpracovaná Ing. Ivanem Pšeničkou). 

b) nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení na uvedenou veřejnou         
zakázku. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky a zadávací          
dokumentací, přijatou nabídkou zhotovitele a právními a technickými požadavky         
platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., se             
zákonem o č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a se zákonem č. 20/1987 Sb. o                 
státní památkové péči. 

3. Základní podmínky provádění díla: 

a) Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době             
přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Při provádění díla je vázán pokyny            
objednatele. 

b) Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že           
předmět smlouvy je prováděn v rozporu s podmínkami smlouvy, je oprávněn žádat            
na zhotoviteli, aby prováděl předmět smlouvy řádným způsobem. Současně má          
objednatel právo nárokovat odstranění zjištěné vady. 

c) Při své činnosti bude zhotovitel postupovat řádně, na odborné úrovni, kterou lze od             
něho spravedlivě požadovat, a v souladu s pokyny objednatele. 

4. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla            
může zhotovitel pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele (netýká se           
poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce). Za výsledek těchto činností však            
odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. 

2 

Lesy hl. m. Prahy 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
tel: +420   778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lesypraha.cz 

IČO: 45247650 
DIČ: CZ 45247650 

 číslo účtu: 2000780018/6000 

 

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA Ggm:2 '— 1 m ZI> = _<

H.
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, 2e provede rekonstrukci héjovny Sérka, U Pohédky 40, Praha 6 -
Nebuéice, v souladu s projektem, poloikovym rozpoétem a éasovym harmonogramem
uvedenym v 6|. IV. této smlouvy, s podml'nkami této smlouvy a rovnéi s pokyny
objednatele udélenymi v prCIbéhu provédénl' dl'la (déle jen ,,d|'|o“). Objednatel se zavazuje
dl'lo pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

2. Smluvnl' strany jsou rovnéi vézény zadévacimi podml'nkami vefejné zakézky a nabl'dkou
zhotovitele podanou na tuto veFejnou zakézku.

|||.
Vymezeni dila

1. Dilo je vymezeno:

a) podrobnym popisem pfedmétu plnénl' a podklady pFedam'Imi objednatelem ke shora
uvedené zakézce (poloikom rozpoétem a projektovou dokumentaci s nézvem:
Vestavba a néstavba éaten héjovna Sérka, zpracované Ing. Ivanem Péeniékou).

b) nabl'dkou zhotovitele pfedloienou ve vybérovém fizenl' na uvedenou veFejnou
zakézku.

2. Dilo bude provedeno v souladu s podml'nkami zadénl' veFejné zakézky a zadévaci
dokumentaci, pfijatou nabl'dkou zhotovitele a prévnl'mi a technickymi poiadavky
platnymi v dobé podpisu smlouvy, v souladu se stavebnl'm zékonem é. 183/2006 8b., se
zékonem o ('3. 114/1992 Sb. 0 ochrané pfirody a krajiny a se zékonem ('3. 20/1987 Sb. 0
stétnl' pamétkové pééi.

3. Zékladnl' podml'nky provédénl' dl'la:

a) Zhotovitel provede dl'lo na svflj néklad a na své nebezpeél' ve sjednané dobé
pfiméfené s pfihlédnutl'm k povaze dl'la. PFi provédénl' dl'la je vézén pokyny
objednatele.

b) Zhotovitel odpovidé za Fédné plnénl' pfedmétu smlouvy. Pokud objednatel zjistl', 2e
pfedmét smlouvy je provédén v rozporu s podml'nkami smlouvy, je oprévnén iédat
na zhotoviteli, aby provédél pFedmét smlouvy Fédnym zpflsobem. Souéasné mé
objednatel prévo nérokovat odstranéni zjiéténé vady.

c) PFi své éinnosti bude Zhotovitel postupovat Fédné, na odborné Urovni, kterou Ize 0d
ného spravedlivé poiadovat, a v souladu s pokyny objednatele.

4. Zhotovitel zhotovi dl'lo svym jménem a na vlastnl' zodpovédnost. Provedenl'm éésti dl'la
mflie Zhotovitel povéfit tFetI' osobu jen se souhlasem objednatele (netyké se
poddodavatelfl, které Zhotovitel uvedl ve své nabl'dce). Za vysledek téchto éinnostl' véak
odpovidé objednateli stejné, jako byje provedl sém.
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5. V ceně díla, která je uvedena v čl. V., jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady             
spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr samostatně,             
ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:  

a) náklady na skládku přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy             

oproti zatřídění v zadávací dokumentaci, 
c) likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy, 
d) úklid dotčeného okolí stavby, 
e) náklady na zařízení staveniště a zřízení staveniště vč. veškerých energií, 
f) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,           

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, 
g) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností        

souvisejících se stavbou, 
h) veškeré  potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby, 
i) kontrolní prohlídka hotového díla, 
j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického       

zaměření digitální formou podle pravidel Institutu městské informatiky Praha ve          
dvojí tištěné podobě a v digitální formě, 

k) projednání záborů veřejných prostranství, 
l) vytýčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci          

díla, 
m) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace a             

zajištění vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, 
n) zajištění vstupů na staveniště, v případě potřeby též přes soukromé pozemky, 
o) ostraha staveniště zejména v mimo pracovní době, ve dnech pracovního volna a           

pracovního klidu. 
6. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn           

prodloužit termín plnění dle čl. IV. odst 2. o technicky zdůvodněnou a oboustranně             
odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno           
dodatkem k této smlouvě.  
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy             
v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí       
mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní           
strany považují také případy klimatických podmínek (velké dlouhotrvající dešťové         
srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším než 3 dny v době realizace            
stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele. 
Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto              
okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností         
vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek           
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5. V cené dila, které je uvedena v (3|. V., jsou zahrnuty veékeré souvisejl'ci ostatnl' néklady
spojené 3e zhotovenl'm dl'la; i ty, které nejsou obsaieny ve vykazu vymér samostatné,
ale tvofi souéést ceny jednotIiVSICh rozpoétovych poloiek, a to zejména:

a) néklady na sklédku pFebyteéného materiélu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) vykopové préce, jejichi skuteéné zatl‘l'dénl' se nebude Iiéit 0 Vice jak dvé tFI’dy
oproti zatfidém’ v zadévaci dokumentaci,

C) Iikvidace odpadu v souladu s platnYmi prévnl'mi pfedpisy,

d) Uklid dotéeného okoII' stavby,

e) néklady na zafizeni staveniété a zfl'zenl' staveniété v6. veékerych energil',

f) atesty materiélfl, potFebné zkouéky, mél‘eni a revize, provoznl' pFedpisy a Fédy,
zaékolem’ obsluhy, VyIstrainé tabulky, informaénl' zah’zenl’ a schémata,

g) zajiéténl' geodetického vytyéenl' stavby a dalél'ch geodetickych éinnostl'
souvisejl'CI'ch se stavbou,

h) veékeré potfebné prfizkumné préce ve fézi realizace stavby,

i) kontrolnl' prohll'dka hotového dl'la,

j) zpracovéni dokumentace skuteéného provedenl' stavby véetné geodetického
zaméfenl' digitélnl' formou podle pravidel Institutu méstské informatiky Praha ve
dvojl' tiéténé podobé a v digitélni formé,

k) projednénl' zébort‘] veFejnych prostranstvi,
I) vytyéeni inienyrskych sitl' vymezenYch projektem a jejich ochrana pFi realizaci

dl'la,
m) néklady na zajiéténl' péée o zhotovené dl'lo (stavbu) ai do jeho kolaudace a

zajiéténl' vydénl' pravomocného kolaudaéniho rozhodnutl',

n) zajiéténl' vstupfi na staveniété, v pFipadé potfeby téi pfes soukromé pozemky,

o) ostraha staveniété zejména v mimo pracovnl' dobé, ve dnech pracovnl'ho volna a
pracovnl'ho klidu.

6. Dojde-Ii ke zpoidénl' dokonéenl' dl'la dvodu vyéél' moci, je zhotovitel oprévnén
prodlouiit termin plnénl' dle 6|. IV. odst 2. o technicky zdfjvodnénou a oboustranné
odsouhlasenou Ihfitu. Prodlouienl' terml'nu dokonéenl' dl'la bude pro tento pfipad Feéeno
dodatkem k této smlouvé.

Za vyéél' moc se poklédajl' ty okolnosti, které vznikly p0 uzavfenl' této smlouvy
vdflsledku smluvnl'mi stranami nepFedvidatelnych a neodvratitelnYch udélostl'
mimofédné povahy majI'CI' bezprostfedni vliv na plnénl' dl'la. Za tyto okolnosti smluvnl'
strany povaiujl' také pfl’pady klimatickyICh podml'nek (velké dlouhotrvajl'ci deét’ové
sréiky) znemoifiujl'cich pokraéovéni praCI' v obdobl' delél'm nei 3 dny v dobé realizace
stavby, potvrzené ve stavebnl'm denl'ku technickym dozorem objednatele.

Smluvnl' strana, na jejl'i strané nastal pfipad vyéél' moci, je povinna o vzniku takovéto
okolnosti bezodkladné pl'semné vyrozumét druhou smluvnl' stranu. Nastoupenl' okolnosti
vyéél' moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu praCI' a dodévek
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provedených do té doby. 
7. Časový harmonogram prací předložený zhotovitelem musí odpovídat skutečné realizaci         

díla. 
 

IV.  
Doba a místo provedení díla 

1. S prováděním díla bude započato: do  10 dnů po zveřejnění této smlouvy v registru              
smluv. 

2. Termín předání díla:  nejpozději do 30.11.2019. 

3.       Místo plnění:  U Pohádky 40, Praha 6 - Nebušice. 
 

V.  
Cenové ujednání a platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla stanovenou v souladu         
s cenovou nabídkou zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy.            
Celková částka za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max.: 

Cena za dílo: 

Cena celkem bez DPH 3 296 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH slovy tři miliony dvě stě devadesát šest tisíc korun 
českých  

DPH 21% 692 160,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH 3 988 160,00 Kč 

 

2. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je            
koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu prací              
skutečně poskytnutých. Celková cena musí obsahovat všechny náklady potřebné ke          
splnění veřejné zakázky. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně             
v návaznosti na dílčí plnění zhotovitele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena            
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a          
zjištěných k 28. dni téhož měsíce.  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se             
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provedenYch do té doby.

7. (333o harmonogram praCI' pfedloieny zhotovitelem musi odpovidat skuteéné realizaci
dila.

IV.
Doba a misto Drovedeni dila

1. S provédénim dila bude zapoéato: do 10 dnL°J p0 zvefejnénl' této smlouvy v registru
smluv.

2. Termin pFedéni dila: nejpozdéji do 30.11.2019.

3. Misto plnéni: U Pohédky 40, Praha 6 - Nebuéice.

V.
Cenové uiednéni a platebni podminkv

1. Objednatel zaplatl' zhotoviteli dohodnutou smluvnl' cenu dl'la stanovenou v souladu
s cenovou nabl'dkou zhotovitele, které je jako jejl' nedl'lné souéést pfilohou této smlouvy.
Celkové ééstka za provedenl' dila je stanovena jako neiée pfipustné ve vyéi max.:

Cena za dilo:

Cena celkem bez DPH 3 296 000,00 Ké

Cena celkem bez DPH slovy tFi miliony dvé sté devadesét éest tisic korun
éeskych

DPH 21% 692 160,00 K6

Cena celkem vé. DPH 3 988 160,00 Kt":

2. Celkové cena ve vyjédfenl' bez DPH je neiée ph’pustné a nepfekroéitelné; je
koncipovéna jako maximélni, tzn., ie mflie bylt i niiél', v zévislosti na objemu praci
skuteéné poskytnutych. Celkové cena musi obsahovat véechny néklady potFebné ke
splnénl' veFejné zakézky.

3. Smluvnl' strany se dohodly na tom, 2e Uhrada ceny dl'la bude uskuteéfiovéna postupné
vnévaznosti na dl'lél' plnénl' zhotovitele. Dl'lél'm plnénl'm se rozuml' rozsah a cena
skuteéné provedenYch praci a dodévek uskuteénénych zhotovitelem v béiném mésici a
zjiéténych k 28. dni téhoi mésice. Zjiét’ovéni rozsahu a ceny diléiho plnéni se
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provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a        
dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky,        
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. Dohodou o dílčím plnění           
nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí             
celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a XI. této              
smlouvy.  

4. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny             
(vč. DPH).  Zbývajících 10% ceny za dílo bude proplaceno po předání a převzetí             
díla a odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu            
vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení přejímacího            
řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a             
nedodělků uvedených v protokolu.  

5. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta             
splatnosti konečné faktury dnem podepsání protokolu o odstranění vad a nedodělků. 

6. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny v jednom stejnopisu a doručeny            
objednateli fyzicky na adresu: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 -               
Záběhlice,  případně elektronickou poštou na e-mailovou adresu       
faktura@lesy-praha.cz.  

7. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.           
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o             
DPH“) a musí obsahovat tyto údaje: 

- označení zhotovitele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o             
zápisu do obchodního rejstříku včetně spisové značky, 

- číslo smlouvy, předmět díla, 

- číslo faktury, den vystavení, den zdanitelného plnění, den splatnosti a fakturovanou           
částku, 

- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a           
věcnou správnost faktury,  pokud je faktura zasílána fyzicky, 

- číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, bude v souladu se zveřejněným číslem             
účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH. 

Přílohou každé faktury bude vždy výkaz prací. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je          
objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší          
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené             
faktury objednateli.  
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provédi zjiét’ovacim protokolem, doloienf/m soupisem provedenych praci a
dodévek vélenéni dle specifikace suvedenim minimélné souhrnné poloiky,
jednotkové ceny, mnoistvi a vysledné ceny za pfisluénou poloiku. Podpisem
zjiét’ovaciho protokolu a soupisu provedenyIch praci zéstupci smluvnl'ch stran vzniké
zhotoviteli prévo fakturovat odsouhlasenou cenu dl'lél'ho plnénl'. Dohodou o dl'lél'm plnénl'
nejsou dotéena préva a povinnosti obou smluvnl'ch stran tYkajici se pfedéni a pFevzeti
celého dl'la, odstranénl' vad a zéruéni Ihfity podle ustanovenl' élénkfl IX. a XI. této
smlouvy.

4. Gene dl'la bude dl'lél'mi mésiénl'mi fakturami hrazena a2 do vYée 90% dohodnuté ceny
(v6. DPH). b/vajicich 10% ceny za dilo bude proplaceno po pl‘edéni a pf'evzeti
dila a odstranéni vad a nedodélkfl na zékladé koneéné faktury. Koneénou fakturu
vystaVI' zhotovitel a odeéle objednateli nejpozdéji do 30 dnL‘] p0 ukonéenl' pFejimaciho
Fizenl' doloieného protokolem o pFedéni a pFevzeti dila, pfip. p0 odstranénl' vad a
nedodélkfl uvedenych v protokolu.

5. Bude-Ii dl'lo pfedéno a pfevzato s pfl’padnYmi vadami a nedodélky, poéne béiet Ihflta
splatnosti koneéné faktury dnem podepsénl' protokolu o odstranénl' vad a nedodélkl‘].

6. Diléi faktury i koneéné faktura budou vyhotoveny vjednom stejnopisu a doruéeny
objednateli fyzicky na adresu: Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10 -
Zébéhlice, pfipadné elektronickou poétou na e-mailovou adresu
faktura@lesy-praha.cz.

7. Faktura musi mI't veékeré néleiitosti danového dokladu ve smyslu zékona ('3.
235/2004 8b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisCI (déle jen ,,zékon o
DPH“) a musi obsahovat tyto Udaje:

oznaéenl' zhotovitele - obchodnl' jméno, sidlo, IC, DIC, bankovnl' spojenl' a Udaj o
zépisu do obchodnl'ho rejstfiku véetné spisové znaéky,

- éislo smlouvy, pfedmét dl'la,

- éislo faktury, den vystavenl', den zdanitelného plnénl', den splatnosti a fakturovanou
ééstku,

- razitko a podpis oprévnéné osoby zhotovitele, stvrzujI'CI' oprévnénost a formélnl' a
vécnou sprévnost faktury, pokud je faktura zasiléna fyzicky,

- éislo Uétu, na které bude poskytnuta Uplata, bude v souladu se zveFejném'Im él'slem
Uétu sprévcem dané pro 0(3e DPH dle § 98 pl'sm. d) zékona o DPH.

Pfilohou kaidé faktury bude vidy vykaz praci.

8. V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat néleiitosti uvedené v této smlouvé, je
objednatel oprévnén vrétit fakturu zhotoviteli k doplnénl'. V takovém pfipadé se pferuél'
plynutl' Iht‘Jty splatnosti a nové IhOta splatnosti zaéne plynout 0d data doruéenl' opravené
faktury objednateli.
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9. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze            
v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít         
prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny            
sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena            
změnovým listem a následně dodatkem ke smlouvě. 

10. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrácena zhotoviteli bez           
proplacení nejpozději do termínu splatnosti nesprávně vystavené nebo neúplné faktury.          
Objednatel se v takovém případě neocitne v prodlení až do uplynutí lhůty splatnosti             
náhradní správné a úplné faktury.  

11. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele             
uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované          
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

 
VI.  

Další práva a povinnosti zhotovitele 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a           

dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti ČSN          
ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly             
platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady            
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a           
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních,         
hygienických a ekologických předpisů na staveništi. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny            
koordinátora BOZP. 

4. Zhotovitel se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi          
podmínkami a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi             
podmínkami stanovenými ve výzvě a v zadávací dokumentaci a při realizaci prací bude            
postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky         
musí být předem konzultovány se zadavatelem. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit aby nedošlo            
k jejich poškození. 

6. Zhotovitel si vyjedná na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny            
potřebné pozemky včetně soukromých. 

7. Zhotovitel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla zhotovitel             
vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem          
předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu               
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9. Cenu vefejné zakézky je moino v prCIbéhu plnénl' této veFejné zakézky zménit pouze
v pFI'padé, Ze dojde ke zméném dafiovych prévnl'ch pfedpisfl, které budou ml't
prokazatelny vliv na Vyéi nabl'dkové (fakturované) ceny, a to zejména v pfl’padé zmény
sazby dané z pFidané hodnoty. Zména ceny dI'Ia bude pro tento pfipad Feéena
zménovym listem a nésledné dodatkem ke smlouvé.

10. Pokud nebude faktura vystavena v souladu se smlouvou, bude vrécena zhotoviteli bez
proplaceni nejpozdéji do terml'nu splatnosti nesprévné vystavené nebo neUplné faktury.
Objednatel se v takovém pFipadé neocitne v prodlenl' ai do uplynutl' Ihflty splatnosti
néhradnl' sprévné a Uplné faktury.

11. Objednatel uhradl' fakturu do 30 dnL°J po jejl'm obdrienl' pFevodem na L'Jéet zhotovitele
uvedeného vzéhlaVI' smlouvy. Dnem Uhrady se rozuml' den odepséni fakturované
ééstky z Uétu objednatele ve prospéch L'Jétu zhotovitele uvedeného v zéhlaVI' smlouvy.

VI.
Daléi Dréva a Dovinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dl'lo kompletné ve sjednaném rozsahu, kvalité a
dohodnutém terminu. Kvalita provédénSICh praCI' bude odpovidat systému jakosti CSN
ISO. Veékeré materiély a dodévky ke zhotovenl' dI'Ia zajistl' Zhotovitel tak, aby odpovidaly
platnym technickYm normém, dohodnutYm podml'nkém a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude pFi své éinnosti Fidit ujednénl'mi této smlouvy, vyichozimi podklady
objednatele, jeho pokyny, zépisy a dohodami na Urovni statutérnich orgénfl a
rozhodnutl'mi a vyjédFenI'mi veFejnoprévnI'ch orgénfl.

3. Zhotovitel odpovidé za dodriovénl' pfedpisfl o bezpeénosti préce, poiérnich,
hygienickych a ekologicch pfedpisfl na staveniéti. Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny
koordinétora BOZP.

4. Zhotovitel 3e néleiité seznémil s projektovou dokumentaci stavby a se véemi
podml'nkami a je mu zném aktuélnl' stav pfedmétné stavebnl' akce, souhlasi se véemi
podml'nkami stanovenYmi ve vyizvé a v zadévaci dokumentaci a pFi realizaci praci bude
postupovat striktné podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky
musi bylt pFedem konzultovény se zadavatelem.

5. Zhotovitel je povinen seznémit se 8 rozml'sténl'm inienyrskyIch sitl' a zajistit aby nedoélo
kjejich poékozenl'.

6. Zhotovitel si vyjedné na své néklady potFebné vstupy na staveniété pfes véechny
potFebné pozemky véetné soukromych.

7. Zhotovitel Si sém zajistl' zafizem’ staveniété a jeho provoz. Po dokonéenl' dl'la Zhotovitel
vyklidl' staveniété a uvede dotéené pozemky do pCIvoa'ho nebo projektem
pfedepsaného stavu, a to nejpozdéji do 15 dnL°J od pfedénl' a pfevzetl' dl'la ve smyslu
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článku IX., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude            
sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat           
tyto údaje: jméno stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, účel            
stavby. 

9. Zhotovitel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních         
poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídenním předstihem         
technickým dozorem objednatele. 

10. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla            
může zhotovitel pověřit s předchozím písemným souhlasem objednatele třetí osobu          
(poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by           
je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena          
objednatelem. V případě, kdy byla kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl.           
I. smlouvy prokázána i prostřednictvím poddodavatele, je nový poddodavatel povinen          
prokázat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel předchozí. Zhotovitel dále          
odpovídá za to, že třetí osoba pověřená zhotovitelem k provedení části díla provede tuto             
část díla vlastními silami bez využití dalších poddodavatelů. Případná změna          
poddodavatele podléhá schválení objednatelem. 

11. Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště,         
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se           
produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou            
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li          
k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření,            
která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je           
zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření,           
aby nedošlo k jejich poškození. 

13. Zhotovitel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4             
odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších              
zákonů. 

14. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a              
vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole.           
Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné          
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele,            
popřípadě své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. 

15. Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla           
objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. 

7 

Lesy hl. m. Prahy 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 
tel: +420   778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lesypraha.cz 

IČO: 45247650 
DIČ: CZ 45247650 

 číslo účtu: 2000780018/6000 

 

PRA HA
PRA GUE
PRA GA

HL. M. PRAHY P“ G

élénku |X., pokud se smluvnl' strany nedohodnou jinak. O pfedénl' staveniété bude
sepsén protokol podepsany zéstupci obou smluvnl'ch stran.

8. Zafizenl’ staveniété a stavba budou oznaéeny informaénl' tabull', které bude obsahovat
tyto L'Jdaje: jméno stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, Uéel
stavby.

9. Zhotovitel zajistl' Uéast svych odpovédnYch zéstupcfi na pravidelnych kontrolnl'ch
poradéch, jejichi terminy budou pl'semné oznémeny nejméné s tfl'dennl'm pfedstihem
technickym dozorem objednatele.

10. Zhotovitel zhotovi dl'lo svym jménem a na vlastnl' odpovédnost. Provedenl'm éésti dl'la
mCIie Zhotovitel povéfit s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele tFetI' osobu
(poddodavatele). Za vysledek téchto éinnosti véak odpovidé objednateli stejné, jako by
je provedl sém. Pfipadné zména poddodavatele musi bylt pl'semné odsouhlasena
objednatelem. V pfipadé, kdy byla kvalifikace v zadévacim Fl'zenl' vefejné zakézky dle él.
|. smlouvy prokézéna i prostfednictvim poddodavatele, je novy poddodavatel povinen
prokézat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako poddodavatel pfedchozi. Zhotovitel déle
odpovidé za to, ie tFetI' osoba povéfené zhotovitelem k provedenl' éésti dl'la provede tuto
éést dl'la vlastnl'mi silami bez vyuiitl' daléich poddodavatelfl. PFI’padné zména
poddodavatele podléhé schvélenl' objednatelem.

11. Zhotovitel bude Fédné denné udriovat komunikace v bezprostfednl'm okoII' staveniété,
neprodlené odstranl' veékeré jejich zneéiétém’ a poékozenl'.

12. Zhotovitel je povinen v prCIbéhu provédénl' dl'la respektovat zvléétnl' podml'nky tYkajici se
produkci a naklédénl' s odpady, provést veékeré opatfenl' proti L'miku Iétek, které mohou
ohrozit jakost povrChOVYCh nebo podzemm’ch vod (zejména ropnych Iétek). Dojde—Ii
k Uniku téchto Iétek, je Zhotovitel povinen provést na vlastnl' néklady takové opatfeni,
které zabrénl' zneéiéténi povrchovych nebo podzemnl'ch vod témito Iétkami. Déle je
Zhotovitel povinen respektovat podzemnl' i nadzemnl' zafi'zeni a uéinit takové opatfenl',
aby nedoélo kjejich poékozeni.

13. Zhotovitel je v rémci provédénl' dl'la v postavenl' pflvodce odpadfi ve smyslu ust. § 4
odst. 1 pism. x) zékona C. 185/2001 8b., 0 odpadech a o zméné nékteryIch dalél'ch
zékonfl.

14. Zhotovitel musi pFed zakrytl'm praCI', u kterych nelze p0 zakrytl' provéFitjejich kvalitu a
vlastnl' provedenl', vyzvat pisemné objednatele alespofi tfi dny pfedem kjejich kontrole.
Nedostavi-Ii se zéstupce objednatele vuvedené Ihflté a bude poiadovat dodateéné
odkrytl' téchto praCI', je Zhotovitel povinen toto odkrytl' provést na néklady objednatele,
popfi'padé své néklady, pokud se zjistl', ie zakryté préce nebyly Fédné provedeny.

15. Zhotovitel splnl' povinnosti podle této smlouvy dokonéenl'm a pfedém’m pfedmétu dl'la
objednateli ve smyslu ustanovenl' (3|. IX.
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16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění             
odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této             
smlouvy (ze strany zhotovitele či jiné osoby), a to v minimální výši ceny díla dle čl. V.                
odst. 1. Fotokopie pojistné smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou            
přílohou této smlouvy a zhotovitel je povinen ji objednateli předat před podpisem této             
smlouvy o dílo. 

VII.  
Další práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště 5 dnů před datem zahájení prací,           

dle harmonogramu prací. 
Při předání staveniště dále objednatel předá zhotoviteli: 
− příslušná povolení ke stavbě dle zadávací dokumentace, 
− příslušnou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních. 

2. Objednatel je oprávněn: 
a)   Provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy. 
b) Nejméně jednou za měsíc pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy            

za účasti zástupců zhotovitele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů. 
c) Písemně vyzvat zhotovitele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad         

v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění           
nebo odstranění závad. 

d)   Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění. 
3. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke            

všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.             
Objednatel nepřevede vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před           
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. 

4. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit            
dohodnutou cenu díla. 

 
VIII.  

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor 
 
1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními            

záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré          
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti,           
podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení           
rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný           
zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení           
deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o          
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16. Zhotovitel je povinen ml't po celou dobu plnénl' predmétu této smlouvy uzavfeno pojiéténl'
odpovédnosti za ékodu, které by mohla vzniknout v souvislosti s plnénl'm predmétu této
smlouvy (ze strany zhotovitele 6i jiné osoby), a to v minimélnl' Vyéi ceny dl'la dle él. V.
odst. 1. Fotokopie pojistné smlouvy se stévé, po uzavreni pojistné smlouvy, nedl'lnou
prl'lohou této smlouvy a Zhotovitel je povinen ji objednateli predat pred podpisem této
smlouvy o dl'lo.

VII.
Daléi Dréva a povinnosti obiednatele

1. Objednatel predé protokolérné zhotoviteli staveniété 5 mi] pfed datem zahéjenl' praci,
dle harmonogramu praci.

Pri predénl' staveniété déle Objednatel predé zhotoviteli:

- prisluéné povolenl' ke stavbé dle zadévaci dokumentace,

- prisluénou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovenl'ch.

2. Objednatel je oprévnén:

a) Provédét prflbéinou kontrolu plnénl' predmétu smlouvy.

b) Nejméné jednou za mésic porédat kontrolnl' den 23 L'Jéelem kontroly plnénl' smlouvy
za Uéasti zéstupcfl zhotovitele a porizovat zépisy z kontrolnl'ch dnfl.

c) Pl'semné vyzvat zhotovitele k poskytnutl' néhradm’ho plnénl' nebo odstranénl' zévad
vplnénl' predmétu této smlouvy a uréit terml'n pro poskytnutl' néhradm’ho plnénl'
nebo odstranénl' zévad.

d) Prijl'mat opatrenl' v kompetenci objednatele k zajiéténi predmétu plnénl'.

3. Vlastnl'kem stavby je od poéétku objednatel. Objednatel mé rovnéi vlastnické prévo ke
véem vécem k provedenl' dl'la, které Zhotovitel opatril a dodal na misto provedenl' dl'la.
Objednatel nepl’evede vlastnické prévo ke zhotovené stavbé na tretl' osobu pred
podpisem protokolu o predéni a prevzetl' stavby.

4. Objednatel je povinen provedené dl'lo prosté vad a nedodélkCI prevzit a zaplatit
dohodnutou cenu dila.

VIII.
Rizeni stavbv. stavebni denik. technick\'/ dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provédéni dl'la stavebnl' denl'k sdennl'mi
zéznamy o provedenych pracich. Do stavebnl'ho denl'ku budou zapisovény veékeré
skuteénosti rozhodujI'CI' pro provedenl' dl'la, éasového postupu mad 3 jejich jakosti,
podml'nky bezpeénosti préce a technickych zarizenl' a L'Jdaje dOIeZité pro posouzenl'
rozsahu a hospodérnosti stavby. V pracovnl' dobé bude stavebnl' denI'k trvale pfistupny
zéstupcflm objednatele na pracoviéti zhotovitele (tj. na misté provédénl' dl'la). Vedenl'
denl'ku konél' dnem odstranénl' poslednl' vady oznémené (reklamované) vzépise o
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předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a            
vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele          
oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby          
vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř.          
osoby jimi pověřené. 

2. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan .  Jestliže stavbyvedoucí       
nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3           
pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem               
záznamu souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl        
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů           
s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru           
projektanta a technického dozoru: 
Technický dozor objednatele: 
Autorský dozor projektanta:  
Technický dozor objednatele zejména:  
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle          

smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů, 
b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy             

provedených prací a zjišťovací protokoly, 
c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které          

musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli, 
d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný          

zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí           
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti          
zhotovitele, 

e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
5. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla. 
6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým         

dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné            
smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení). 

7. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím            
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
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pfedénl' a pfevzetl' stavby. Ve stavebnl'm denl'ku je zakézéno pfepisovat, ékrtat a
vytrhévat z néj strénky. Do stavebnl'ho denl'ku jsou mimo stavbyvedouciho zhotovitele
oprévnéni nahll'iet, 6i zapisovat do ného povéfenl' zéstupci objednatele, osoby
vykonévajI'CI' funkce technického dozoru objednatele a autorsky dozor projektanta, popF.
osobyjimi povéfené.

2. Stavbyvedoucim zhotovitele je pan —. Jestliie stavbyvedouci
nesouhlasi s provedenym zéznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnl'ch dnL°J pfipojit k zéznamu svoje vyjédFenI', jinak se mé za to, 2e 8 obsahem
zéznamu souhlasi.

3. Nesouhlasi-li odpovédny zéstupce objednatele sobsahem zépisu, ktery provedl
stavbyvedouci zhotovitele, zapl'ée svflj nesouhlas do deniku do 5 pracovnl'ch dnL°J
s uvedenl'm dflvodu, jinak se mé za to, 2e 8 obsahem zéznamu souhlasi.

4. Po celou dobu provédénl' dI'Ia zajiét’uje objednatel von funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru:

Technicky dozor objednatele:—
Autorsky dozor projektanta:—
Technicky dozor objednatele zejména:

a) PrObéZné sleduje, zda jsou préce provédény podle schvéleného projektu, podle
smlouvy o dl'lo, technickych norem a jinYch pfedpisfl,

b) pfebiré dodévky stavebnl'ch praCI' a celé dI'lo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedenych mad 3 zjiét’ovaci protokoly,

c) je zmocnén projednévat drobné zmény projektové dokumentace a materiélu, které
musi nésledné pl'semné pfedloiit k odsouhlasenl' objednateli,

d) je oprévnén dét pracovnikflm zhotovitele pfikaz pferuéit préci, pokud odpovédny
zéstupce zhotovitele nenl' dosaiitelny a je—Ii ohroieno zdravi pracovnl'kfl nebo hrozi
vznik hmotné ékody. Nenl' véak oprévnén zasahovat do hospodéFské éinnosti
zhotovitele,

e) pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebnl' denik.

Zhotovitel bude prflbéiné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.

6. Zépis zapsany ve stavebnl'm denI'ku, podepsany stavbyvedoucim a technickym
dozorem objednatele, je dfikazem o zapsané skuteénosti a je podkladem pro ph’padné
smluvnl' Upravy a jiné prévm’jednénl’ (Fizem’).

7. Zhotovitel je povinen pfedat po odstranénl' vad a nedodélkfl zjiéténYch pFi pFejI'maCI'm
Fizenl' stavby objednateli originél stavebniho denl'ku k archivaci.
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IX.  
Předání a převzetí díla 

 

1. Dílo bude předáváno měsíčně na základě dílčích plnění v souladu se závazným           
harmonogramem prací formou předávacího protokolu. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a           
dopisem), k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 14            
dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně            
svolat přejímací řízení. 

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný            
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických          
údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a          
nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a            
nedodělků. 

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí            
(zejména kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady           
neprodleně odstranit a neprodlužovat tak přejímací řízení. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve            
schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje. 

6. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo             
vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této             
smlouvy a jeho řádným předáním objednateli. 

8. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení         
díla v tištěné podobě i v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli veškeré           
protokoly o přejímkách prací od svých poddodavatelů, protokoly zkušeben (certifikáty /           
prohlášení o shodě) spolu ostatními doklady a potvrzeními. Do jednoho měsíce od            
dokončení stavby (podpis protokolu o odstranění vad a nedodělků) budou objednateli           
předány ve třech vyhotoveních úplné kontrolní dokumenty ke stavební části akce a            
výkresy skutečného provedení celé stavby včetně všech profesí. 
 

X.  
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny           

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud          
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné vady neodstraní, může          
objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je          
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IX.
Pfedéni a pfevzeti dila

1. Dilo bude pfedévéno mésiéné na zékladé diléich plnénl' vsouladu se zévaznym
harmonogramem praCI' formou pfedévaciho protokolu.

2. Zhotovitel je povinen pl'semné oznémit objednateli (zépisem ve stavebnl'm deniku a
dopisem), kjakému datu bude dl'lo pfipraveno k pFejI'maCI'mu Fizenl', a to minimélné 14
dnL‘] pfed tl'mto datem. Objednatel je povinen na zékladé tohoto oznémeni pl'semné
svolat pfejl'maci Fizenl'.

3. O prflbéhu pFejI'maCI'ho fizenl' bude pofizen protokol o pfedéni a pfevzetl', podepsany
zéstupci obou smluvnl'ch stran, ktery bude obsahovat vedle zékladnl'ch technickych
Udajt‘] zejména zhodnocenl' kvality provedenych praCI', soupis pfipadm'Ich vad a
nedodélkfl, bude—Ii snimi dl'lo pfevzato, a dohodu o terminech odstranénl' vad a
nedodélkfl.

4. Odml'tne-Ii Objednatel dl'lo pFevzit, je povinen do zépisu uvést dCIvody tohoto odml'tnutl'
(zejména kIIi vadém dl'la). Zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen poukézané vady
neprodlené odstranit a neprodluiovat tak pfejl'maci Fizenl'.

5. Objednatel nenl' oprévnén odml'tnout pFevzetI' dl'la pro zévady, jejichi pflvod je ve
schvélené projektové dokumentaci, nebo jestliie sém zpflsobil, 2e dilo nevyhovuje.

6. Zhotovitel je véak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo
védét mohl, a to bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

7. Zhotovitel splnl' povinnost dle této smlouvy FédnYm a véasnSIm provedenl'm dl'la dle této
smlouvy a jeho FédnYm pfedénim objednateli.

8. PFi pFejI'maCI'm Fl'zenl' pFedé Zhotovitel objednateli dokumentaci skuteéného provedenl'
dl'la vtiéténé podobé i vdigitélni formé. Zhotovitel déle pfedé objednateli veékeré
protokoly o pFejI'mkéch praci od vch poddodavatelfl, protokoly zkuéeben (certifikéty/
prohlééenl' o shodé) spolu ostatnl'mi doklady a potvrzenl'mi. Do jednoho mésice 0d
dokonéenl' stavby (podpis protokolu o odstranénl' vad a nedodélkCI) budou objednateli
pfedény ve tfech vyhotovem’ch Uplné kontrolnl' dokumenty ke stavebnl' éésti akce a
vyikresy skuteéného provedenl' celé stavby véetné véech profesi.

X.
Odstoupeni od smlouvv

1. Préce zhotovitele, které vykazujl' jii v prObéhu provédénl' vady nebo jsou provédény
v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadnYm plnénl'm. Pokud
Zhotovitel ve Ihflté dohodnuté sobjednatelem takto zjiéténé vady neodstranl', mflie
Objednatel 0d smlouvy odstoupit. Vznikne—Ii ztéchto dflvodfl objednateli ékoda, je
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zhotovitel povinen ji uhradit. 
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se           

zahájením nebo prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací         
z důvodu na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů,            
materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit.           
V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od           
smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel          
povinen uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než             
pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud: 

a)    vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení ve smyslu insolvenčního zákona, 

b) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými          
právními předpisy. 

5. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se           
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

6. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o             
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od          
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na             
náhradu škody. 

7. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o              
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré          
fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s             
úhradou faktury. 

8. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o           
tomto úkonu druhé smluvní straně. 

9. Tuto smlouvu nelze vypovědět. 
 

XI.  
Odpovědnost za vady a záruční podmínky 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po dobu záruční               

doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními           
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná            
běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podle čl. IX. této smlouvy. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných           
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zhotovitel povinen ji uhradit.

2. Jestliie objednatel v prCIbéhu plnénl' pfedmétu smlouvy zjistl', 2e dochézi k prodlenl' se
zahéjenl'm nebo provédém’m stavby vporovnénl' s éasom harmonogramem praci
dIvodu na strané zhotovitele, nebo 2e na stavbé nejsou potFebné kapacity strojCI,
materiélfl 6i pracovnikt‘], stanovi zhotoviteli Ihfltu, do kdy mé nedostatky odstranit.
V pfipadé, ie zhotovitel neodstranl' nedostatky ve stanovené Iht‘Jté, mfiie objednatel od
smlouvy odstoupit. Skodu, které objednateli ztéchto dflvodfl vznikne, je zhotovitel
povinen uhradit.

3. Bude—Ii zhotovitel nucen z dflvodCI na strané objednatele pferuéit préci na dobu delél' nei
pét mésicfl, mflie od smlouvy odstoupit, nebude—Ii dohodnuto jinak.

4. Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy, pokud:

a) vfiéi zhotoviteli bylo zahéjeno insolvenéni Fl'zenl' ve smyslu insolvenénl'ho zékona,

b) zhotovitel vstoupil do likvidace,

c) v dalél'ch pfipadech stanovenych touto smlouvou nebo obecné zévaami
prévnl'mi pFedpisy.

5. Vzéjemné pohledévky smluvnl'ch stran vzniklé ke dni odstoupenl' 0d smlouvy se
vypofédajl' vzéjemnSIm zépoétem, pfiéemi tento zépoéet provede objednatel.

6. Za den odstoupenl' od smlouvy se povaiuje den, kdy bylo pl'semné oznémenl' o
odstoupenl' oprévnéné smluvnl' strany doruéeno druhé smluvnl' strané. Odstoupenl'm od
smlouvy nejsou dotéena préva smluvnl'ch stran na Uhradu splatné smluvnl' pokuty a na
néhradu ékody.

7. V pFI'padé odstoupenl' 0d smlouvy jednou ze smluvnl'ch stran a do doby dohody o
vzéjemném vyrovnénl' téchto nérokCI je objednatel oprévnén zadriet zhotoviteli veékeré
fakturované a splatné platby. V takovém pfipadé se objednatel neocitne v prodlenl' s
L'Jhradou faktury.

8. Uéinky odstoupenl' od této smlouvy nastévajl' okamiikem doruéenl' pisemné zprévy o
tomto Ukonu druhé smluvnl' strané.

9. Tuto smlouvu nelze vypovédét.

XI.
Odpovédnost za vadv a zéruéni podminkv

1. Zhotovitel odpovidé za to, ie dilo je zhotoveno podle smlouvy a 2e p0 dobu zéruéni
doby bude mI't vlastnosti dohodnuté vtéto smlouvé a vlastnosti stanovené prévnl'mi
pfedpisy, technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dl'lo zéruku v délce 60 mésicfl. Zéruéni doba poél'né
béiet dnem pfedénl' a pFevzetI' dl'la bez vad a nedodélkfl podle él. IX. této smlouvy.

3. Zhotovitel neodpovidé za vady vzniklé v dflsledku neodborm'Ich zésahfi ze stranyjinYoh
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subjektů než zhotovitele. 
4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u zhotovitele bezplatné          

odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může             
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum          
odeslání reklamace zhotoviteli. 

5. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od               
uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána. Za sjednanou             
úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 

6. Pokud zhotovitel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní           
ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele. 

7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku zhotovitel neodpovídá            
jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho           
odpovědnost. 

8. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí            
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 
XII.  

Smluvní pokuty, náhrada škody 

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy          
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel         
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý              
kalendářní den prodlení. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu          
článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši             
100,- Kč za každý m 2 staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního             
předání staveniště. 

b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do             
30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je          
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou            
jednotlivou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý kalendářní den prodlení. 

c) Neoznačí-li zhotovitel zařízení staveniště a stavbu dle článku VI. odst. 8 této smlouvy,             
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý             
den prodlení s plněním této povinnosti. 

d) Při prodlení objednatele s úhradou faktur ve sjednané lhůtě zaplatí objednatel          
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý den              
prodlení. 

e) Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky         
v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení           
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subjektl‘] nei zhotovitele.
4. Objednatel je vzéruénl' dobé oprévnén pl'semné reklamovat u zhotovitele bezplatné

odstranénl' vad s uvedenl'm, jak se tyto vady projevujl'. Uplatnit prévo z vad dl'la mt‘Jie
objednatel nejpozdéji v poslednl' den zéruénl' doby, pfiéemi rozhodujI'CI' je datum
odeslénl' reklamace zhotoviteli.

5. Zhotovitel je povinen reklamované vady bezplatné odstranit, a to ve Ihflté do 21 dnL‘] od
uplatnénl' reklamace nebo ve Ihfité, které bude pro tento Uéel sjednéna. Za sjednanou
Uhradu odstranl' Zhotovitel i poékozenl' a vady, za které neruél'.

6. Pokud Zhotovitel ve stanovené nebo sjednané Ihflté reklamovanou vadu dl'la neodstranl'
ani se k m nevyjédfi, je objednatel oprévnén dét vadu odstranit na néklady zhotovitele.

7. Za ékodu vzniklou poruéenl'm povinnostl' dle odst. 1 tohoto élénku Zhotovitel neodpovidé
jen v pfipadé, 2e prokéie, 2e ékoda byla zpt‘Jsobena okolnostmi vyluéujI'CI'mi jeho
odpovédnost.

8. V pfipadé, 2e Zhotovitel zjakéhokoliv dflvodu nedokonél' dI'lo, pak zéruka za jakost platl'
na dodévky a préce provedené do doby ukonéenl' praCI'.

XII.
Smluvni pokutv. néhrada ékodv

1. Pro pfipady neplnénl' vécnych a terml'novanych zévazkfl vyplajicIch ztéto smlouvy
smluvnl' strany sjednévajl' tyto smluvnl' pokuty:

a) PFi prodlenl' zhotovitele s pFedénim Fédné dokonéeného dl'la zaplatl' Zhotovitel
objednateli smluvnl' pokutu ve Vyéi 0,5 % zcelkové ceny dl'la bez DPH 23 kaidy
kalendéfnl' den prodlenl'. PFi prodlenl' zhotovitele s vyklizenl'm staveniété ve smyslu
élénku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatl' Zhotovitel objednateli smluvnl' pokutu ve vyéi
100,- K6 za kaidy m2 staveniété denné ai do Uplného vyklizenl' a protokolérnl'ho
pfedéni staveniété.

b) Neodstrani-Ii Zhotovitel reklamovanou vadu d|e élénku XI. odst. 5 této smlouvy tj. do
30 dnl°J od doruéenl' pisemné reklamace nebo vjiném dohodnutém terml'nu, je
Zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvnl' pokutu ve vyiéi 10.000,- K6 za kaidou
jednotlivou vadu, u nl'i je Zhotovitel v prodlenl' a za kaidy kalendéfnl' den prodlenl'.

c) Neoznaéi-Ii Zhotovitel zaFI'zenI' staveniété a stavbu dle élénku VI. odst. 8 této smlouvy,
je Zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvnl' pokutu ve Vyéi 1000,- K6 za kaidy
den prodlenl' s plnénl'm této povinnosti.

d) PFi prodlenl' objednatele sUhradou faktur ve sjednané Ihflté zaplatl' objednatel
zhotoviteli smluvnl' pokutu ve vyiéi 0,05 % z dluiné ééstky bez DPH za kaidy den
prodlenl'.

e) Jestliie budou objednatelem vprt‘Jbéhu plnénl' smlouvy zjiétény dalél' nedostatky
v éinnosti zhotovitele, a to zejména poruéenl' ostatnl'ch ustanovenl' 6|. V|., ustanovenl'
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čl. VIII. odst. 1, 6, 7 a dále porušením ustanovení čl. IX., je objednatel povinen na tyto                
skutečnosti zhotovitele písemně upozornit. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do         
deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit           
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený            
nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž            
oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XIII. této smlouvy. 

2. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30-ti kalendářních dnů obdržení             
písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se            
rozumí den odepsání pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu objednatele. 

3. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na            
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se            
smluvní pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná            
smluvní strana povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla            
v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení           
§ 2050 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále             
jen “občanský zákoník”) se nepoužije. 
 

XIII.  
Doručování 

 
1. Veškeré písemnosti, včetně faktur, se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele           

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy            
některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat         
druhého účastníka o této změně. 

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: 
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice  

3. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát               
se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů             
od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o                
doručení nedozvěděl. 

 
XIV.  

Ostatní ujednání 
 

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální             
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou; tato evidence je veřejně přístupná a             
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této          
smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti            
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského             
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6|. VIII. odst. 1, 6, 7 a déle poruéenl'm ustanovenl' 6|. IX., je objednatel povinen na tyto
skute6nosti zhotovitele pisemné upozornit. Pokud zhotovitel nezjedné népravu do
deseti kalendéfnl'ch dnl°J po obdrienl' pisemné vyizvy, je povinen objednateli zaplatit
smluvnl' pokutu ve Vyéi 3000- K6 za kaidy jednotlivy zjiétény a oznémeny
nedostatek a za kaidy den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, pFi6em2
oznémenl'm se rozuml' doru6enl' pl'semné vyizvy dIe ust. 6|. XIII. této smlouvy.

2. Smluvnl' pokuta sjednané dIe této smlouvyje splatné do 30-ti kalendéfnich dnfl obdrienl'
pl'semné vyzvy pfevodem na Uéet objednatele, specifikovany ve vyzvé. Dnem Uhrady se
rozuml' den odepsénl' pokuty z U6tu zhotovitele ve prospéch U6tu objednatele.

3. Uhradou ani uplatnénl'm smluvnl' pokuty nenI' omezeno ani jinak dot6eno prévo na
néhradu ékody vzniklé v pFI'6inné souvislosti s poruéenl'm povinnosti, na které se
smluvnl' pokuta vztahuje. Vedle zaplacenl' smluvnl' pokuty dIe pfedchozi vétyje povinné
smluvnl' strana povinna rovnéi nahradit oprévnéné smluvnl' strané ékodu, které jI' vznikla
v dflsledku poruéeni povinnosti, jejl'i splnénl' bylo zajiéténo smluvnl' pokutou. Ustanovenl'
§ 2050 zékona 6. 89/2012 8b., (obéansky zékonl'k ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl, déle
jen “obéansky zékonl'k”) se nepouiije.

XIII.
Doruéovéni

1. Veékeré pisemnosti, v6etné faktur, se doru6ujl' na adresu objednatele nebo zhotovitele
uvedenou v této smlouvé. Pokud v prflbéhu plnénl' této smlouvy dojde ke zméné adresy
nékterého z U6astnl'k0, je povinen tento U6astnl'k neprodlené pl'semné informovat
druhého U6astnl'ka o této zméné.

2. Objednatel pro doru6ovénl' stanovuje tuto adresu:

Lesy hI. m. Prahy, Pré6ské 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice

3. NebyI-Ii adresét zastiien na adrese dIe odst. 1., pisemnost se uloil' na poété a adresét
se 0 této skute6nosti vyrozuml'. Nevyzvedne-Ii Si adresét zésilku do 10 kalendéfnich dnfl
od uloienl', povaiuje se poslednl' den této Ihl°Jty za den doru6enl', i kdyi se adresét o
doru6enl' nedozvédél.

XIV.
Ostatni uiednéni

1. Smluvnl' strany VYSlovné souhlasi 8 mm, aby tato smlouva byla uvedena v Centrélnl'
evidenci smluv (CES) vedené hI. m. Prahou; tato evidence je veFejné pfistupné a
obsahuje Udaje o smluvnl'ch stranéch, pfedmétu smlouvy, 6I'selné ozna6enl' této
smlouvy, datum jejl'ho podpisu a jejI' text. Smluvnl' strany prohlaéujl', 2e skute6nosti
uvedené v této smlouvé nepovaiujl' za obchodnl' tajemstvi ve smyslu § 504 ob6anského
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zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších            
podmínek. 

2. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy nebo objednávky             
třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé strany. 

3. Zhotovitel bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na             
majetku státu či obce. 

4. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel organizace 

b) ve věcech technických:  
, tel.: , e-mail: @lesy-praha.cz 

5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat: 
a)       ve věcech smluvních: 

, tel.: , e-mail: @gmail.com 

b)       ve věcech technických: 

, tel.: , e-mail: @gmail.com 

 
XV.  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními           
obecně závaznými právními předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného            
dodatku, který se stává po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této            
smlouvy. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech.  Po jednom stejnopise obdrží každá smluvní            
strana . 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnost          
smlouvy nastává uveřejněním v registru smluv. 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily             
svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. 
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zékonl'ku a udélujl' svolenl' k jejich uiitl' a zveFejnénI' bez stanovenl' jachkoli dalél'ch
podml'nek.

2. Zédné ze smluvnl'ch stran nepostoupl' préva a zévazky z této smlouvy nebo objednévky
tFetI' osobé bez vyslovného pl'semného souhlasu druhé strany.

3. Zhotovitel bude dbét, aby nedochézelo ke ékodém na majetku soukromych osob ani na
majetku stétu éi obce.

4. Ve vécech souvisejl'cich s plnénl'm této smlouvyje za objednatele oprévnén jednat:

3) ve vécech smluvnl'ch: Ing. Vladimir Krchov, Ph.D., Feditel organizace

b) ve vécech technickych:
—,tel-r—. e-mailr -@|esy-praha-cz

5. Ve vécech souvisejl'cich s plnénl'm této smlouvy je za zhotovitele oprévnén jednat:

3) ve vécech smluvnl'ch:

—,tel-r—, e-mail: —@gmaiI-com
b) ve vécech technickyIch:

—,tel-r—, e-mail: —@gmaiI-com

XV.
Zévéreéné ustanoveni

1. Prévnl' vztahy neupravené touto smlouvou se Fidl’ obéanskym zékonikem a ostatnl'mi
obecné zévaznymi prévnl'mi pfedpisy.

2. Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemného
dodatku, ktery se stévé po podpisu obéma smluvnl'mi stranami nedl'lnou souééstl' této
smlouvy.

3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Po jednom stejnopise obdril' kaidé smluvnl'
strana.

4. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejl'ho podpisu smluvnl'mi stranami. Uéinnost
smlouvy nastévé uveFejnénI'm v registru smluv.

5. Smluvnl' strany VyIslovné prohlaéujl', fie si smlouvu pfeéetly 3 2e touto smlouvou projevily
svoji véinou vflli. Smlouva se nepl‘l'él' dobrym mravOm a neodporuje zékonu.
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6. Přílohy smlouvy: č. 1 - Položkový rozpočet 

č. 2 - Časový harmonogram 

č. 3 - Projektová dokumentace (zhotovitel ji obdrží nejpozději při předání           
staveniště). 

 

 
 
V Praze dne …………………… V ……...…..…... dne ……………. 

  

 

  

 

……………………………………                                  …………………………………… 

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele: 

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.            
Lesy hl. m. Prahy

  

      STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o. 
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6. Pfilohy smlouvy: 6. 1 - Poloikovy rozpoéet

O< . 2 - Casovy harmonogram

6. 3 - Projektové dokumentace (zhotovitelji obdrz"i nejpozdéji pr"i pfedéni
staveniété).

V Praze dne ........................ V .................... dne ................

Za objednatele: Za zhotovite/e:

lng. Vladimir Krchov, Ph.D. —
Lesy N m- Prahy —

—
STAVITELSTVi JMV SLANY S.r.o.
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