
 SMLOUVA O DÍLO 
Projektová dokumentace na rekonstrukci chodník ů v areálu Benešovy 

vily  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník  

Číslo smlouvy objednatele: 16/036-0 
 
Česká republika - Ú řad vlády České republiky  
se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
IČO:   00006599   
DIČ:   CZ00006599 
jejímž jménem jedná: Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského 
bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
kontaktní osoba: Ing. Igor. Michalík, MBA, tel. 224 002 731 

dále jen „objednatel“  

 
a 

 
Atelier a-detail, Ing. arch. Martin Kraus  
se sídlem:  Kotnovská 165; 390 01 Tábor 
IČO:  16683986 
DIČ:  CZ 6611221265 
evidován ČKA (Česká komora architektů), číslo autorizace č. 02133 
jejímž jménem jedná:  Ing. arch. Martin Kraus 
bankovní spojení: Air Bank a. s., účet č.: 1211643019/3030 
IBAN                               CZ96 3030 0000 0012 1164 3019  
kontaktní osoba Ing. arch. Martin Kraus, tel. 608 939 919 

dále jen „zhotovitel“  

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ ) 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“). 

II. 

Předmět a účel smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo specifikované v čl. III této smlouvy (dále jen „dílo“ ) za podmínek 
stanovených touto smlouvou a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 
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III. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníků a 
odstranění vybraných chodníků nebo jejich částí v objektu objednatele, na adrese Dr. E. 
Beneše 201, Sezimovo Ústí (dále též „areál Benešovy vily“) za účelem provedení změny 
cestní sítě areálu Benešovy vily, v rozsahu uvedeném dále v tomto článku a v přílohách 
smlouvy: 

a) Rekonstrukce úseku č. 01 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
b) Rekonstrukce úseků č. 02 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
c) Rekonstrukce úseku č. 03 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy;  
d) Rekonstrukce úseku č. 04 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy;  
e) Rekonstrukce úseku č. 05 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy;  
f) Rekonstrukce úseku č. 06 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy;  
g) Rekonstrukce úseku č. 07 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy;  
h) Rekonstrukce úseku č. 08 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
i) Rekonstrukce úseku č. 09 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
j) Rekonstrukce úseku č. 10 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
k) Rekonstrukce úseku č. 11 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
l) Rekonstrukce úseku č. 12 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
m) Rekonstrukce úseku č. 13 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
n) Odstranění chodníku č. 14 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy; 
o) Odstranění chodníku č. 15 ve stávajícím místě dle přílohy č. 1 smlouvy. 

 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zohlednit následující požadavky objednatele 
na rekonstrukci a odstranění chodníků v areálu Benešovy vily: 

a) Rekonstrukce úseků č. 01, č. 02, č. 03, č. 04, č. 05 preferujeme řešení dle projektu 
od firmy Archikon dle přílohy č. 2 smlouvy. Toto řešení rekonstrukce chodníku bylo 
schváleno Odborem rozvoje městského úřadu Tábor. 

b) Rekonstrukce úseků č. 06., č. 07, č. 08, č. 09, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 řešení 
pomocí mlatových chodníků včetně obrubníků s cihlami. 

c) Odstranění chodníků č. 14 a č. 15 včetně jejich ozelenění. 
d) Při výkopových pracích pro založení chodníků bude brán ohled na stávající vzrostlé 

dřeviny. V prostoru pod korunami stromů budou výkopy prováděny ručně, kořeny 
silnější než 3 cm budou ponechány a obloženy geotextilií. 

e) Betonové pěší cesty (chodníky) budou členěny dilatačními spárami na kratší úseky. 
Hladký okrajový pás betonových desek bude kontrastovat s drsným povrchem 
střední části komunikace. Obrubník u chodníku bude tvořen betonovými cihlami. 

f) Mlatové chodníky a pojezdový chodník budou vhodně oddrenážovány pomocí  
geobuněk. Obrubník u chodníku bude tvořen betonovými cihlami. 

g) Chodníky budou v šíři 1,2 m. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících částech: 

a) vypracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu, příp. stavebního 
ohlášení/povolení (dále jen „projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu“); 

b) související inženýrská činnost; 

c) vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby; 
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d) spolupráce při výběru zhotovitele stavby; 

e) autorský dozor při realizaci stavby. 

4. Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu musí být zpracována v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů /dále jen 
„stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat všechny potřebné 
doklady pro vydání územního souhlasu, příp. stavebního ohlášení nebo stavebního 
povolení. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou dokumentaci dle tohoto článku 
v listinné podobě v počtu 1 výtisku a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu word, 
excel, příp. jiný běžně podporovaný formát. 

5. Provádění inženýrské činnosti zhotovitelem zahrnuje veškeré činnosti a práce nutné 
k vydání pravomocného územního souhlasu příp. stavebního ohlášení nebo stavebního 
povolení příslušným stavebním úřadem, zejména  

- zajištění všech potřebných stanovisek orgánů státní správy, zejména podání žádosti 
o vydání závazného stanoviska na Odbor rozvoje městského úřadu Tábor a získání 
kladného závazného stanoviska; 

- podání žádosti o vydání územního souhlasu příp. stavebního ohlášení nebo 
stavebního povolení na Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního 
prostředí a dopravy Sezimovo Ústí a zajištění vydání pravomocného územního 
souhlasu případně stavebního ohlášení nebo stavebního povolení.   

6. Projektová dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby musí obsahovat výkaz 
výměr a kontrolní položkový rozpočet pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky a 
zaměření současného a nového stavu a další náležitosti dle stavebního zákona a vyhlášky 
o dokumentaci staveb. Zhotovitel bere na vědomí, že tuto projektovou dokumentaci použije 
objednatel pro výběr zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen předat objednateli projektovou 
dokumentaci dle tohoto článku v listinné podobě v počtu 5 výtisků a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě ve formátu word, excel, příp. jiný běžně podporovaný formát. 

7. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby zahrnuje součinnost zhotovitele při zpracování 
zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby zejména.  

a) zpracování podkladů k formulaci závazných technických kvalifikačních podmínek 
pro výběr zhotovitele stavby v zadávací dokumentaci; 

b) zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku; do 2 pracovních 
dnů od jejich obdržení od objednatele, 

c) vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku na výběr zhotovitele stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace do 5 dnů ode dne obdržení písemné žádosti objednatele, 

d) posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny do 5 dnů ode 
dne obdržení písemné žádosti objednatele. 

8. Autorský dozor při realizaci stavby bude vykonáván zhotovitelem průběžně po celou dobu 
zhotovování stavby až do jejího dokončení, tj. do předání a převzetí stavby objednatelem. 
Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor s náležitou odbornou péčí souladu 
se stavebním zákonem a dalšími platnými právními předpisy. V rámci autorského dozoru je 
povinen zhotovitel kontrolovat provádění stavby, zda je stavba zhotovována v souladu 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby. Provádění autorského dozoru je zhotovitel 
povinen zaznamenávat pravidelně ve stavebním deníku.  

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést i práce a činnosti výše výslovně neuvedené, 
pokud o nich zhotovitel, jakožto odborník ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné 
plnění předmětu této smlouvy.  



Stránka 4 (cekem 8) 

 

IV. 

Místo a čas pln ění 

1. Místem plnění je sídlo Úřadu vlády České republiky na adrese nábřeží E. Beneše 128/4, Malá 
Strana.  

2. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli kompletní projektovou dokumentaci 
pro vydání územního souhlasu dle čl. 3 odst. 4 smlouvy do 1 měsíce ode dne podpisu této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli kompletní projektovou dokumentaci pro 
zadání stavby a pro provádění stavby dle čl. 3 odst. 6 smlouvy do 3 měsíců ode dne podpisu 
této smlouvy. 

4. Výkon autorského dozoru při realizaci stavby se zhotovitel zavazuje provádět průběžně dle 
pokynů objednatele, nejméně 1 x týdně po celou dobu realizace stavby až do dokončení 
stavby, tj. do předání a převzetí stavby objednatelem. Objednatel předpokládá realizaci stavby 
v druhé polovině roku 2016. 

V. 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla činí 92.000 Kč bez DPH, tj. 111.320 Kč včetně DPH z toho: 

a) cena za části díla dle čl. III odst. 4 a 5 činí 52.000 Kč bez DPH; 

b) cena za část díla dle čl. III odst. 6 činí 25.000 bez Kč bez DPH; 

c) cena za část díla dle čl. III odst. 7 a 8 činí 15.000 Kč bez DPH. 

2. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním 
předmětu této smlouvy, tj. nejen činností a souvisejících výkonů, poplatků apod., které jsou 
v této smlouvě výslovně uvedeny, ale i činností a souvisejících výkonů, poplatků, nákladů na 
případné zajištění další dokumentace apod., které v této smlouvě výslovně uvedeny nejsou, 
ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu 
této smlouvy.  

3. Celková cena díla je nepřekročitelná. 

4. Cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli ve dvou dílčích platbách   

a) zhotovitel je oprávněn vystavit první fakturu po vypracování a předání projektové 
dokumentace pro vydání územního souhlasu objednateli včetně inženýrské činnosti, po 
získání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a po vypracování 
a předání projektové dokumentace pro zadání stavby a pro provádění stavby ve výši 
odpovídající položkám uvedených v odstavci 1 písmeno a) a b) tohoto článku.  

b) Zhotovitel je oprávněn vystavit druhou fakturu po skončení výkonu autorského dozoru, 
tj. po odevzdání a předání stavby zhotovitelem stavby ve výši odpovídající položce 
uvedené v odstavci 1 písm. c) tohoto článku.  

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

6. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového 
dokladu dle platných právních předpisů a evidenční čísla této smlouvy a její přílohou bude 
kopie předávacího protokolu jednotlivých částí díla. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; 
lhůta splatnosti počíná běžet znovu od obdržení náležitě doplněné či opravené faktury. 
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7. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele do 21 dnů ode dne 
obdržení faktury. Zaplacením se rozumí odepsání finanční částky z účtu objednatele ve 
prospěch zhotovitele. 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran  

1. O předání a převzetí jednotlivých částí díla uvedených v čl. III smlouvy bude vždy sepsán 
předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a oprávněnou osobou zhotovitele. 

2. Objednatel převezme dílo, resp. jeho části bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen 
převzít dílo resp. jeho části ani s ojedinělými drobnými vadami.  

3. Zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti a úkony v souladu s platnými právními předpisy a 
ostatními právními předpisy vztahující se k předmětu plnění této smlouvy. 

4. Veškeré činnosti budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro 
výkon činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné. 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění dle této smlouvy předložit objednateli čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti pracovníků podílejících se na předmětu plnění v areálu 
Benešovy vily. Při nástupu každého nového pracovníka, který se bude podílet na předmětu 
plnění v prostorách objednatele je zhotovitel povinen rovněž předložit Objednateli čestné 
prohlášení o trestní bezúhonnosti tohoto nového pracovníka. 

6. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli před zahájením plnění dle této smlouvy jména  
a čísla občanských průkazů pracovníků, kteří plnění předmětu v areálu Benešovy vily budou 
zajišťovat, a dále typ vozidla a registrační značku vozidla, pro nutný vjezd vozidel. Objednatel je 
oprávněn z bezpečnostních důvodů změnit termín předpokládaného příjezdu vozidla nebo při 
vjezdu vozidel do objektu může dojít ke zdržení vozidel (např. prohlídka ze strany Policie ČR).  

7. Zhotovitel je povinen přerušit operativně kdykoliv práce v souvislosti s plněním díla na základě 
ústního pokynu objednatele, a to i bez udání důvodu. Zhotovitel nemá nárok na jakoukoliv 
finanční náhradu takto vzniklých prostojů a prodloužení doby provádění díla. Jedná se o 
protokolární akce objednatele konající se v areálu Benešovy vily.  

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci zhotovitele provádějící dílo, dodržovali zákaz 
kouření či požívání alkoholických nápojů v celém areálu Benešovy vily. 

9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy na jeho žádost nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace 
a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této 
smlouvy. Objednatel se zároveň zavazuje vystavit zhotoviteli plné moci pro jednání s orgány 
státní správy. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, a nemůže-li si zhotovitel 
potřebné informace a podklady zajistit sám, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu 
poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škodu 
způsobenou zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám s výší pojistné 
částky 500.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu 
(certifikát pojištění). 

11. Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet 
objednatele. 

VII. 

Vady díla, záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku 
určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle 
v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení 
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v záruční době.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 5 let. Záruční doba počíná 
plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí díla resp. jeho částí.  

3. Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich 
zjištění. Termín pro odstranění vad činí 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení  
o reklamaci objednateli, pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze vady, nedohodnou 
jinak. 

4. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel 
odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, je 
objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím 
spojené vyúčtovat zhotoviteli. 

VIII.  

Užití díla 

1. Zhotovitel se zavazuje převést vlastnické právu k dílu k okamžiku předání díla nebo jeho částí 
na objednatele. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli výhradní licenci k výkonu 
práva užít dílo nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany 
autorských práv za účelem provedení stavby „rekonstrukce chodníků a odstranění vybraných 
chodníků nebo jejich částí v areálu Benešovy vily“. Objednatel není povinen licenci 
poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta 
v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy. 

2. Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a elektronické a předávat 
kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. V rámci poskytnuté licence 
má objednatel právo dílo při realizaci stavby plně a ve všech směrech neomezeně využít a 
poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele, neomezenou podlicenci osobám, které se budou 
na realizaci stavby podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a 
měnit podle potřeby realizace stavby a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám 
zúčastněným na stavbě za účelem její realizace. 

IX.  

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu  
a) v případě nezpracování a neodevzdání projektové dokumentace pro vydání územního 

souhlasu ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
den prodlení;  

b) v případě nezpracování a neodevzdání projektové dokumentace pro zadání stavby a 
pro provádění stavby objednateli, ve lhůtě dle čl. IV. odst. 3 smlouvy ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla za každý den prodlení; 

c) v případě neposkytnutí součinnosti objednateli při výběru zhotovitele stavby, a to ani v 
dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, která nesmí být kratší než 3 
pracovní dny, ve výši 5.000 Kč za každý takový případ; 

d) v případě porušení povinností při výkonu autorského dozoru v rozsahu dle č. IV. odst. 4 
smlouvy ve výši 5.000 Kč za každý takový případ; 

e) smluvní pokutu v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) 
objednateli, a to ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, ve výši 
5.000 Kč. Tato smluvní pokuta může být uložena i opakovaně. 
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f) v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VII. odst. 3 ve výši 0,02 % 
z celkové ceny díla za každý den prodlení za každý takový případ. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou 
být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty).  

3. Smluvní pokutu uplatní objednatel zasláním oznámení o  uložení smluvní pokuty. Smluvní 
pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení příslušného oznámení zhotoviteli. Zhotovitel 
je povinen uhradit smluvní pokutu objednateli, který smluvní pokutu uplatnil.  

4. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění případné 
náhrady vzniklé škody způsobené porušením povinnosti, přičemž se částka zaplacených 
smluvních pokut do výše náhrady škody nezapočítává. 

5. Při prodlení s platbou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky. 

X. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

a) odstoupením od smlouvy  

 - za podmínek uvedených v občanském zákoníku, 

 - v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy; 

b) dohodou smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) zhotovitelem objednateli dle čl. VI. 
odst. 10 ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem; 

b) v případě prodlení zhotovitele s vypracováním a předáním projektové dokumentace 
pro vydání územního souhlasu delším než 10 dnů;  

c) v případě prodlení zhotovitele s vypracováním a předáním projektové dokumentace 
pro zadání stavby a pro provádění stavby delším než 10 dnů;  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. 
V takovém případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejm. pak záruka 
k již zhotoveným částem díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za plnění předmětu smlouvy delším než 1 měsíc.  

5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině. 

2. Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných 
ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami a resp. ze zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  
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3. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. 

5. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel, 2 obdrží objednatel.   

6. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č.  1      Mapa chodníků v areálu Benešovy vily  

Příloha č.  2 Betonový chodník 

Příloha č.  3 Úprava povrchu betonový pěší chodník 

Příloha č.  4 Úpravy 

 
 

 
V Praze dne 18. 3. 2016 V Praze dne 17. 3. 2016 

   
 
za Ing. arch. Martin Kraus  
  
 

 
 

  
za Českou republiku 
Úřad vlády České republiky 

Ing. arch. Martin Kraus  Mgr. Ing. Filip Minář 
  ředitel  

Odbor technicko-hospodářský 
    

 


