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SMLOUVA O DÍLO 

Otryskání a nový nát ěr kovových částí oplocení objektu Strakovy akademie 
uzav řená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník  

Ev. číslo: 16/122-0 
 
 

Česká republika - Ú řad vlády České republiky  
se sídlem:  nábř. E. Beneše 128/4, Praha1, PSČ 118 01 
IČO:     00006599 
DIČ:     CZ00006599 
zastoupená:  Mgr. Ing. Filipem Minářem, ředitelem Odboru technicko-

hospodářského 
bankovní spojení:  ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710 
kontaktní osoba:  Ing. Eva Tučková  
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
AXIOM REAL, spol. s r.o.  
se sídlem:  Kolovratská 110/4, 100 00 Praha 10 
IČO:  25645510 
DIČ:  CZ25645510 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 57673 
zastoupená:   Markem Turinským – jednatelem  
bankovní spojení:  Komerční banka Praha 10 účet č.: 3688150237/0100 
kontaktní osoba  Josef Szabo, tel. 777 073 237 
(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 (dále jen „zákon“). 
Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka") jako uchazeče 
a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení 
veřejné zakázky čj. 341/2016-OTH s názvem Otryskání a nový nátěr kovových částí oplocení 
objektu Strakovy akademie (dále jen „zadávací řízení").  

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

II. 
Předmět a účel smlouvy 

1. Objednatel má v hospodaření majetek České republiky, objekt Strakovy akademie nacházející 
se na adrese nábř. E. Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana (dále jen „objekt“). 
 



 
 

 

 

 

 Stránka 2 (celkem 10) 
 

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo specifikované v čl. III této smlouvy (dále také jen „dílo“) za podmínek 
stanovených touto smlouvou za účelem otryskání, oprav a nového nátěru, příp. nástřiku 
kovových částí oplocení objektu, který je nemovitou kulturní památkou, a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

III. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je odstranění starého nátěru, vyčištění podkladu od rzi a odmaštění 
kovových částí oplocení objektu bez jejich demontáže, a to na kovovém oplocení objektu, 
které se skládá z: 

- 86 plotových polí o rozměru 3,9 m x 2,4 m; 

- 1 plotového pole o rozměru 4,9 m x 2,4 m; 

- 2 plotových polí o rozměru každého pole 2,3 m x 2,4 m; 

- 2 plotových polí o rozměru každého pole 1,50 m x 2,4 m; 

- 1 vjezdové brány slavnostního vstupu do zahrady o rozměru 4,5 x 2,95 m; 

- 1 vjezdové brány u garáží o rozměru 4,0 x 3,2 m; 

- 1 vjezdové brány bočního vjezdu o rozměru 4,0 x 3,0 m. 

(dále jen „kovové části oplocení“). 

2. Zhotovitel je povinen odstranit starý nátěr na kovových částech oplocení metodou vlhkého 
bezprašného otryskání křemičitým pískem a zajistit čistotu očištěného povrchu kovových 
částí oplocení dle ČSN ISO 8501 Sa 2,5 – velmi důkladné pískování. Odstranění starého 
nátěru v krajních částech kovového oplocení bude probíhat očištěním elektrickou bruskou 
s maximálním důrazem na neporušení kovových částí oplocení, štukových a kamenných 
částí oplocení objektu. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy provedl 
prohlídku místa plnění, včetně prohlídky technického stavu kovových částí oplocení  
a metodu bezprašného otryskání považuje pro splnění předmětu díla za vhodnou. 

3. Po splnění části předmětu díla uvedeného v odst. 1 a 2 tohoto článku je zhotovitel povinen 
provést drobné opravy kovových částí oplocení (např. lokální doplnění chybějících kovových 
částí oplocení). Cena za provedení drobných oprav je zahrnuta v ceně za nátěr, případně 
nástřik kovového oplocení.  

4. Zhotovitel je dále povinen na očistěném, odmaštěném, příp. opraveném kovovém oplocení 
provést nový nátěr, příp. nástřik, a to základní a vrchní syntetickou barvou (2v1) na kov 
určenou do exteriérů, minimálně ve dvou vrstvách, odstín kovářská čerň. Zhotovitel je 
oprávněn použít konkrétní barvu k nátěru/nástřiku kovových částí oplocení po jejím 
odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění nátěrů (postřiku) 
byly dodrženy hodnoty teplot, vlhkosti a ostatních parametrů, které jsou uvedeny v technické 
dokumentaci nátěrových hmot a dle platných norem.  

5. Zhotovitel je povinen veškeré činnosti uvedené v odst. 1 až 4 tohoto článku provést nejprve 
na 1 plotovém poli kovového oplocení určeném objednatelem. Postup zhotovitele musí být 
před provedením dalších prací odsouhlasen zástupcem Odboru památkové péče Magistrátu 
hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“), příp. zástupcem Národního památkového ústavu (dále jen 
„NPÚ“), ve stavebním deníku podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „stavební deník“). Objednatel bezodkladně 
po dokončení činností na 1 plotovém poli kovového oplocení zhotovitelem vyrozumí MHMP, 
příp. zástupce NPÚ a zajistí jejich písemný souhlas s provedením činností na 1 plotovém poli 
kovového oplocení. Do doby odsouhlasení způsobu provádění činností na kovovém oplocení 
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MHMP, příp. NPÚ,  není zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. Zhotovitel je 
povinen při stanovení harmonogramu provádění díla zohlednit proces odsouhlasení činností 
MHMP, příp. NPÚ,  a jeho obvyklou délku. Dobu plnění nelze prodlužovat s odůvodněním 
délky schvalování činností provedených na kovovém oplocení MHMP, příp. NPÚ, pokud tato 
doba nepřesáhne dobu obvyklou či předvídatelnou. Pokud zástupci MHMP, příp. zástupci 
NPÚ, budou požadovat provedení úprav na kovovém oplocení, je zhotovitel povinen provést 
úpravy v souladu s jejich požadavky do 5 pracovních dnů od okamžiku sdělení nutnosti 
provedení úprav objednatelem, pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze úprav, 
nedohodnou jinak. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit v souvislosti s plněním předmětu díla: 

- provedení prací bez demontáže kovových částí oplocení, s maximálním důrazem  
na charakter oplocení objektu, který je nemovitou kulturní památkou;  

- vybudování provizorních stěn z obou stran kovových částí oplocení, v místech kde budou 
aktuálně prováděny práce, a dalších ochranných opatření k zajištění ochrany všech 
okolních ploch (např. kamenných a štukových části oplocení, zeleně), a snížení prašnosti  
a hlučnosti při provádění prací;  

- ve spolupráci s objednatelem opatření eliminující poškození nebo znečištění vozidel 
zaparkovaných na přilehlém parkovišti Kosárkovo nábřeží, např. plněním předmětu díla 
zejména mimo pracovní dobu, včetně sobot, nedělí a svátků. V případě nutnosti plnění 
předmětu díla během pracovní doby objednatele pak koordinovat s objednatelem 
v dostatečném předstihu vymezení zákazu parkování v dotčené části komunikace; 

- povolení k záboru veřejných komunikací, které budou plněním předmětu díla dotčeny. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla: 

a) doklady potřebné k řádnému užívání díla, doklady prokazující správné provedení díla – 
katalogové listy, prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů, potvrzení o řádné 
likvidaci odpadů apod., 

b) originál stavebního deníku. 

8. Dílo bude provedeno způsobem, v rozsahu a kvalitě stanovené v tomto článku smlouvy,  
a dále způsobem, v rozsahu a kvalitě specifikované dalšími ustanoveními této smlouvy 
a v souladu s nabídkou zhotovitele jako vybraného uchazeče o veřejnou zakázku, na základě 
které byla tato smlouva uzavřena.  

IV. 
Místo a čas pln ění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 12.09.2016, přičemž je povinen zahájit plnění 
díla dne 11.07.2016. Místem plnění díla je sídlo objednatele. 

2. V případě, že zhotovitel nemůže objektivně a prokazatelně zahájit nebo pokračovat 
v provádění díla z důvodu nepříznivého počasí, které provedení prací z technologického 
hlediska neumožňuje, prodlužuje se lhůta pro dokončení provedení díla o dobu, po kterou 
zhotovitel prokazatelně nemohl provádět práce z uvedeného důvodu. Pozdní zahájení prací 
nebo přerušení prací musí být vždy zachyceno ve stavebním deníku a odsouhlaseno 
za objednatele podpisem odpovědného zaměstnance objednatele. 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 Stránka 4 (celkem 10) 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele 
a oprávněnou osobou zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel. 

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a po dokončení díla jej předat objednateli dle  
čl. III odst. 7 písm. b) této smlouvy.  

3. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani 
s ojedinělými  drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.  

4. Veškeré práce budou provedeny v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu 
plnění této smlouvy. 

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

6. Zhotovitel je povinen zajistit splnění veškerých podmínek pro svařování dle příslušných 
právních předpisů (zejména dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách) a ostatních předpisů, zejména 
technických norem (zejména ČSN 05 0600), tj. zajistit všechny potřebné úkony požární 
bezpečnosti, zejména zajistit požární dohled při přerušení a po skončení svařování. Zhotovitel 
je povinen 24 hodin před zahájením svařování oznámit záměr objednateli, který vystaví příkaz 
ke svařování obsahující všechny stanovené údaje o opatřeních při pracích před svařováním, 
během svařování a po svařování (zejména vymezení oprávnění a povinnosti osob k zajištění 
požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho 
ukončení) a dále před každým zahájením svařovacích prací oznámit dobu, po kterou zhotovitel 
předpokládá provádění svařovacích prací. Zhotovitel je oprávněn zahájit svařování až po 
odsouhlasení údajů uvedených v tomto odstavci objednatelem. Objednatel je oprávněn 
neodsouhlasit zejména dobu provádění svařovacích prací a požadovat její změnu. Zhotovitel 
je povinen všechny údaje uvedené v tomto odstavci zapsat do stavebního deníku.  

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějící stavební dozor  
a dalším osobám, které určí objednatel. 

8. Zhotovitel je povinen přerušit práce ve dnech dle požadavku objednatele, zejména z důvodu 
konání protokolárních akcí. Přerušení prací se předpokládá také jeden den v týdnu v době 
zasedání vlády. Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. 
Nutnost přerušení díla na žádost objednatele se nepovažuje za neposkytnutí součinnosti 
objednatele zhotoviteli a nemůže být důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků subdodavatelů, 
pohybovali pouze v objednatelem vymezených trasách v objektu, a udržovali pořádek 
v prostorách, ve kterých se pohybují.  

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

11. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám s výší pojistné částky min. 
2.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu 
(certifikát pojištění) objednateli. 

12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli minimálně 2 dny před zahájením plnění díla 
seznam pracovníků zhotovitele i subdodavatelů podílejících se na realizaci díla v objektu 



 
 

 

 

 

 Stránka 5 (celkem 10) 
 

objednatele včetně požadovaných dat (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu)  
a seznam vozidel, která budou vjíždět do objektu včetně uvedení registrační značky. 
Zhotovitel je dále povinen předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků. 
Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat výpis z rejstříku trestů jednotlivých pracovníků. 
Objednatel není povinen umožnit vstup příslušných pracovníků zhotovitele (resp. 
subdodavatelů) v případě porušení povinností stanovených v tomto odstavci. Pracovníci 
zhotovitele budou viditelně označeni logem nebo názvem zhotovitele (firmy), povolením ke 
vstupu do objektu objednatele, a budou se pohybovat pouze ve vymezených prostorách 
objektu. 

13. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, uklízet denně a řádně veškerá 
svá pracoviště, včetně přístupových cest. 

14. Objednatel poskytne zhotoviteli v objektu areálu místo pro zařízení staveniště. Nezodpovídá 
za věci a stroje zde uložené. 

15. Objednatel poskytne připojení k odběrnému místu vody a elektrické energie. 

16. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této 
smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné 
podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. 
Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli 
k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. 

17. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje 
svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od 
smlouvy. 

VI. 
Cena a platební podmínky 

1. Podrobná kalkulace ceny v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Uvedené jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související 
s řádným plněním předmětu této smlouvy (např. náklady na zábor komunikace, včetně nákladů 
nezbytných k vydání povolení k záboru komunikace, provedení úprav v souladu s požadavky 
MHMP příp. NPÚ dle čl. III odst. 5), tj. i činností a souvisejících výkonů, které nejsou v této 
smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou 
nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.  

3. Ceny dle přílohy č. 1 jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné,  

4. Cenu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH, v takovém případě není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě. 

5. Cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po dokončení a předání celého díla. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo po protokolárním předání díla 
objednateli a převzetí díla objednatelem.   

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku 
a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře 
musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy 
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a přílohou faktury musí být kopie příslušného předávacího protokolu dle čl. V odst. 1 této 
smlouvy. 

8. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je 
objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím 
objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem 
obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být 
objednatelem jednoznačně vymezen. 

9. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, přičemž 
splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit 
fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu 
objednatele.  

VII. 
 Využití subdodavatel ů 

1. V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím subdodavatele (dále také jen 
„poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 2 seznam poddodavatelů.  

2. Zhotovitel se zavazuje při plnění dle smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených 
v nabídce zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky (tj. poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci). Změny těchto poddodavatelů musí 
být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení. Poddodavatelé uvedení 
v nabídce uchazeče v zadávacím řízení jsou rovněž uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy.  

3. Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně  
a nerozdílně, bylo-li plněno vadně. 

VIII. 
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 
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 celého díla.  

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 zhotoviteli, 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. 
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IX.  
Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
za každý den prodlení v případě:  

a) nezahájení provádění díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, ledaže by nastal důvod 
uvedený v čl. IV odst. 2;  

b) nedodržení termínu provedení díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, ledaže by nastal důvod 
uvedený v čl. IV odst. 2.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč s DPH 
za každý den prodlení v případě: 

a) neprovedení úprav na kovovém oplocení ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 5 této smlouvy; 

b) neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč s DPH 
za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. V, odst. 2, 5, 7, 8, 9, 12 nebo 13 nebo 
v čl. III, odst 6 této smlouvy. Tato smluvní pokuta může být uložena i opakovaně. 

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč s DPH 
za nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) dle čl. V odst. 11 této smlouvy nebo 
porušení jakékoliv smluvní povinnosti uvedené v čl. V odst. 6. Tyto smluvní pokuty mohou 
být uloženy i opakovaně. 

5. 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).  

6. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli.  

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn 
účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.  

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné 
dokončení plnění předmětu smlouvy. 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

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

a) odstoupením od smlouvy: 

i. za podmínek uvedených v občanském zákoníku v případě porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou podstatným způsobem, 

ii. 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: 
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a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delšího než 14 dnů, ledaže by nastal 
důvod uvedený v čl. IV odst. 2; 

b) prodlení zhotovitele s provedením úprav kovového oplocení v souladu s požadavky 
zástupců MHMP, příp. NPÚ dle čl. III odst. 5 delšího než 14 dnů; 

c) prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy delšího 
než 14 dnů, ledaže by nastal důvod uvedený v čl. IV odst. 2; 

d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy, delšího než 14 
dnů; 

e) že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu (certifikát pojištění) objednateli dle čl. V odst. 
11 této smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem; 

f)      pokud řádně uplatní u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění díla 
a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje;  

g) že zhotovitel nedodrží povinnost přerušení prací v případě konání protokolárních akcí 
nebo zasedání vlády dle čl. V odst. 8. 

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 delšího než 1 měsíc po splatnosti. 

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, smluvní pokuty. 

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, resp. ze zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.  

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 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel. 
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6. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 –  Kalkulace ceny 

V Praze dne 30. 06. 2016 V Praze dne 30. 06. 2016 

za AXIOM REAL, spol. s r.o. za Českou republiku 
Úřad vlády České republiky 

 _____________________________   ________________________________  

Marek Turinský v.r.  Mgr. Ing. Filip Minář v.r.  

jednatel společnosti  ředitel Odboru technicko-hospodářského  
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Příloha č. 1 – Kalkulace ceny 
Nabídka AXIOM REAL, spol. s r.o. 

 
Položka 

(orienta ční rozm ěr) 
Části pln ění díla Jednotka Cena za jednotku 

bez DPH 
Počet všech 

jednotek 
Cena celkem za všechny 

jednotky bez DPH 
Cena celkem za všechny 

jednotky s DPH 

1. Plotové pole 
3,9 x 2,4 m 

otryskání ks 4.814,- Kč 86 414.004,- Kč 500.944,84 Kč 

nátěr/nástřik vč. 
drobných oprav 

ks 3.156,- Kč 86 271.416,- Kč 328.413,36 Kč 

2. Plotové pole 
4,9 x 2,4 m 

otryskání  ks 6.115,- Kč 1 6.115,- Kč 7.399,15 Kč 

nátěr/nástřik vč. 
drobných oprav 

ks 4.045,- Kč 1 4.045,- Kč 4.894,45 Kč 

3. Plotové pole 
2,3 x 2,4 m 

otryskání  ks 2.870,- Kč 2 5.740,- Kč 6.945,40 Kč 

nátěr/nástřik vč. 
drobných oprav 

ks 1.899,- Kč 2 3.798,- Kč 4.595,58 Kč 

4. Plotové pole 
1,5 x 2,4 m 

otryskání  ks 1.810,- Kč 2 3.620,- Kč 4.380,20 Kč 

nátěr/nástřik vč. 
drobných oprav 

ks 1.197,- Kč 2 2.394,- Kč 2.896,74 Kč 

5. Vjezdová brána  
slavnostního vstupu 

do zahrady 
4,5 x 2,95 m 

otryskání  ks 6.903,- Kč 1 6.903,- Kč 8.352,63 Kč 

nátěr/nástřik vč. 
drobných oprav 

ks 4.566,- Kč 1 4.566,- Kč 5.524,86 Kč 

6. Vjezdová brána u 
garáží 

4,0 x 3,2 m 

otryskání  ks 6.656,- Kč 1 6.656,- Kč 8.053,76 Kč 

nátěr/nástřik vč. 
drobných oprav 

ks 4.403,- Kč 1 4.403,- Kč 5.327,63 Kč 

7. Vjezdová brána 
boční vjezd 
4,0 x 3,0 m 

otryskání  ks 6.240,- Kč 1 6.240,- Kč 7.550,40 Kč 

nátěr/nástřik vč. 
drobných oprav 

ks 4.128,- Kč 1 4.128,- Kč 4.994,88 Kč 

CELKEM 744.028,- Kč 900.273,88 Kč 

 


