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SMLOUVA O DÍLO 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany: 

 
Gymnázium prof. Jana Patočky 

Jindřišská 36, 11000 Praha 1 
IČO 60449004 

zastoupeno ve věcech smluvních i technických: Mgr. Jana Drake 
 

(dále jen „objednatel“ – na straně jedné) 
 
a 
 

 Mgr. A. Radovan Hora  
autorizovaný architekt ČKA, číslo atorizace 03874  

 Konopišťská 790/3, 100 00 Praha 10 
adresa pro doručování Františka Křížka 13, 170 00 Praha 7 

 IČ 43675409 
 

(dále jen „zhotovitel“ – na straně druhé) 
 
Shora uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
 

Článek II. 
Předmět plnění: 

1. Dílem se rozumí řádné zhotovení a dodání níže specifikované dokumentace a prací s touto 
dokumentací spojených pro stavbu:  

Rozšíření prostorové kapacity budovy Gymnázia prof. Jana Patočky, 
Jindřišská 36, 110 00 Praha 1 

Rozsah předmětu plnění je specifikován výkonovými fázemi VF1 + VF2 dle honorářového 
řádu (HŘ) ČKA, jehož text je přílohou č.1 této smlouvy 
•  Příprava Zakázky (dále jen PPR), VF 1 HŘ,  
•  Zpracování návrhu stavby, studie (dále jen STS), VF 2 HŘ,  
Dokumentace bude zpracována na základě zadání objednatele, zejména: 
- koordinace předprojektových prací, /zaměření, STP, průzkum kanalizace v suterenu/ 
- řešení společného prostoru šaten v suterénu, eventuálně po podlažích 
- zástavba atria budovy + zastřešení /tělocvična, foyer/ 
- zástavba poloatria přes celou výšku budovy + napojení 
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- začlenění 5NP/podkroví do užitných prostor budovy - učebny  
- celková dispoziční a kapacitní bilance/koncepce prostor gymnazia 
- navržení dalšího zkvalitnění dispoziční a technické struktury 
- integrace řešení havarijního stavu kanalizace v 1PP do celkové studie. 
Výchozím podkladem pro konstrukční řešení je stavebně technický průzkum, který zajišťuje 
objednatel a jeho výsledky předá zhotoviteli. 

Součástí projektu nejsou následující studie a průzkumy: 
- Inženýrsko-geologický průzkum 
- Dendrologický průzkum 
- Odborný posudek o ochraně ovzduší 
- Průzkum a zaměření stávajících inženýrských sítí 
- Zaměření pozemku digitálně, výškopis, polohopis 
- Geometrické a oddělovací plány 
- Dopravní studie požadovaného odborem dopravy 
- Studie požadované orgány životního prostředí (např. ohledně přírodního parku a o vlivu 

stavby na životní prostředí - EIA). 
- a další zde nejmenované průzkumy, posudky a studie 
Tyto studie a průzkumy nejsou pro zpracování VF1 + VF2 nutné, s jejich zajištěním se počítá 
v následujících výkonových fázích. 

 
Projektová dokumentace bude předána následovně: 

• pro objednatele ve 2 tištěných vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ROM. 
Digitální podoba je určena pro vnitřní potřebu Objednatele. Digitální podoba bude 
předávána ve formátu *.pdf. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno 
autorství a duševní vlastnictví (autorská práva) zhotovitele. Digitální podobu díla není 
objednatel oprávněn předat třetím osobám bez písemného souhlasu zhotovitele“ 

• a navíc podle potřeb veřejnoprávních orgánů a organizací (max. 4) 
• další víceparé budou zhotovitelem zpracovány na základě objednávky předané 

objednatelem za ceny dle aktuálního ceníku Copy General v ČR. K těmto cenám za 
materiál bude připočtena cena prací zhotovitele spojených s rozmnožením a 
zkompletováním, která bude účtována hodinovou sazbou 500 Kč/hod. dle skutečně 
odpracovaných hodin. 

Nebude-li mezi oprávněnými zástupci smluvních stran dohodnuto jinak, místem plnění 
(předání díla) je sídlo objednatele. 

2. Zhotovitel je zavázán zpracovat i takové úpravy projektové dokumentace, které se budou 
odchylovat od předmětu plnění vymezeného touto smlouvou. Takové projektové práce budou 
hodnoceny jako zvláštní výkony, ať už budou tyto požadavky na změny uplatněny před nebo 
po předání projektu. Jedná se zejména o práce vzniklé na základě písemných požadavků 
objednatele  na vypracování variantních řešení, požadavky objednatele na změny po předání 
zpracované dokumentace, případně změny plynoucí z požadavků objednatele v průběhu 
zpracování dokumentace, kterými se zásadně mění přijaté projektové řešení díla. 
Na práce, činnosti atd., nad rozsah předmětu plnění dle této smlouvy, bude uzavřen dodatek 
této smlouvy nebo smlouva samostatná. 

3. Dílo bude provedeno v souladu se všemi souvisejícími aplikovatelnými právními předpisy a 
normami vztahujícími se k předmětu díla (v platném znění), a sice: 
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Např. s vyhláškou č. 137/98 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném 
znění, zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcími 
vyhláškami v platném znění, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v platném 
znění, atd. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění: 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude řádně dokončováno a předáváno v těchto dílčích 
závazných částech a termínech.  
VF.1 Příprava zakázky, dále jen PPR  ....................................................... podpis SoD + 14 dní 
VF.2 Zpracování návrhu/studie stavby, dále jen STS ............................... předání PPR + 70 dní  
Tyto termíny jsou sjednány za předpokladu, že veřejnoprávní orgány činné v územním řízení 
budou dodržovat zákonné lhůty pro vydání stanovisek a vyjádření a že nenastanou situace, 
které zhotovitel nemůže ani při vynaložení veškeré odborné péče ovlivnit. Jedná se zejména o 
projednání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. 
Pokud tedy objednatel nesplní sjednanou součinnost, nebudou k dispozici nezbytné výchozí 
podklady, nebudou dodrženy správní lhůty nebo dotčené orgány a organizace nevydají kladné 
stanovisko v řádném termínu popř. budou správními orgány vyžádány doplňkové studie a 
průzkumy bude uplatněn přiměřený posun termínu. V takovém případě bude vzniklá situace 
projednána mezi odpovědnými zástupci obou smluvních stran a po vzájemné dohodě bude 
přiměřený posun termínu plnění konkretizován smluvním dodatkem. 

2. Předáním díla se rozumí předání dokumentace objednateli tak, aby nejpozději v poslední 
smluvní den uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy byla řádně vyhotovená dokumentace 
doručena objednateli v sídle objednatele (nebo na jiné místo, na kterém se oprávnění zástupci 
dohodnou). 

3. Zhotovitel má právo na přiměřenou úpravu termínu v případě, když dojde k přerušení prací na 
dokumentaci v důsledku nesplnění povinností objednatele vyplývajících z této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní 
sjednané lhůty pro řádné dokončení a předání díla objednateli. 

 
 

Článek IV. 
Cena díla: 

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné a konečné ceně díla takto: 
 
VF.1 Příprava zakázky a zpracování Konceptu stavby PPR  70.000,- 
VF.2 Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí,  STS 680.000.- 
 Cena celkem za dílo dle této smlouvy =       750.000,- 
 
 
2. Cena nezahrnuje jakékoli správní poplatky související s vydáním souhlasů příslušných orgánů 

pro povolení projektu. 
3. Cena nezahrnuje náklady na změny a dodatky řešení vyvolané dodatečně objednatelem a 

přesahující předmět plnění dle této smlouvy. Cena za tyto změny a dodatky bude dodatečně 
smluvena mezi oběma stranami a bude účtována hodinovou sazbou podle článku II. bod 2. 
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Článek V. 
Závazky objednatele: 

1. Objednatel předá   zhotoviteli následující podklady: 
- při podpisu této smlouvy: Geodetické zaměření budovy 
- do 14 dnů od podpisu této smlouvy: Stavebně technický průzkum 
 

2. Objednatel dále předá zhotoviteli veškeré podklady, studie a průzkumy uvedené v čl. II. odst. 
1. a (bude-li potřeba) pro jednání se třetími stranami udělí Zhotoviteli plnou moc v rozsahu 
potřebném pro jeho činnost při provádění díla: 

3. Objednatel je povinen do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení každého podkladu pro 
provádění díla předpisy stanoveného rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů toto předat 
zhotoviteli. Tentýž závazek přebírá zhotovitel vůči objednateli. 

4. Objednatel bude během zpracování dokumentace poskytovat předem dohodnuté konzultace 
(do 4 pracovních dnů), vydávat včas závazná stanoviska (do 4 pracovních dnů), a poskytovat 
informace tak, aby mohly být splněny smluvní termíny.  

 
Článek VI. 

Závazky zhotovitele: 
1. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. Při 

plnění povinností vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen jednat s odbornou péčí a 
chránit postavení objednatele a jeho zájmy, které jsou zhotoviteli známy. Pokud takovéto 
zájmy nejsou zhotoviteli známy, je pro zásadní rozhodnutí v konkrétních případech povinen 
vyžádat si stanovisko objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit aby a odpovídá za to, že dílo i 
jeho veškeré a jakékoli jednotlivé části budou provedeny řádně a bez vad.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci zpracuje a vyhotoví ve smyslu aplikovatelných 
ustanovení zákona č.183/ 2006 Sb. v platném znění a k němu vydaných prováděcích předpisů 
a v souladu se všemi ostatními právními normami. Dokumentace bude řádně autorizována. 
V opačném případě má objednatel právo z tohoto důvodu takové plnění odmítnout a 
nepřevzít, tím nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele z této smlouvy nebo z platných 
právních předpisů České republiky.  

3. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní 
předpisy, relevantní technické normy (závazné a nebrání-li tomu závažné okolnosti i 
doporučené), ujednání této smlouvy o dílo, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem a ze závazných pokynů 
objednatele. 

4. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud 
nesplňuje požadavky pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými 
právními předpisy a závaznými českými technickými normami.  

5. Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo 
pokynech objednatele pokud ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů 
nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Pokud by objednatel trval na použití takových nevhodných podkladů nebo 
pokynů, které by ve svém důsledku znamenalo obecné ohrožení nebo jiné závažné porušení 
obecně platných právních předpisů, má zhotovitel právo od dotčené části díla odstoupit. 
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Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a nenese 
odpovědnost za skutečnosti vzniklé až po předání díla (např. změnu výchozích podmínek, 
právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků; technický pokrok; jakýkoliv zásah 
do díla neschválený nebo neautorizovaný zhotovitelem; atd.).  

6. Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit bez 
zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele.  V případě, že se jedná o 
vadu neodstranitelnou, má objednatel právo na přiměřenou slevu. 

7. Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech 
důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považují za 
opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku 
případných vad díla (též újmy ve smyslu § 2900 a násl. Občanského zákoníku). 

8. Objednatel má právo kontrolovat dílo na jednáních svolaných zhotovitelem na základě 
požadavku objednatele nebo jiným dohodnutým způsobem. V případě, že zjistí odchýlení od 
dohodnutého provedení, je oprávněn objednatel požadovat nápravu. 

9. Zjistí-li zhotovitel během provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují 
pokračování v jeho činnosti, je povinen to neprodleně oznámit objednateli a navrhnout mu 
změnu díla.  

10. V rozpracovanosti bude dokumentace konzultována s dotčenými orgány státní správy a 
správci sítí. Zápisy, popřípadě záznamy z těchto konzultací a jednání budou součástí 
dokladové části dokumentace. 

11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně všechny skutečnosti, vyplývající 
z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají 
vliv na možnosti plnění dle této smlouvy. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně a s odbornou péčí seznámil se stavem celého  objektu a se 
všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a o které požádal.  Zhotovitel si je 
vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se 
s takovými podklady. 

 
 

Článek VII. 
Převzetí díla: 

1. Dílo, vymezené článkem II. této smlouvy, bude splněno jeho řádným dokončením, předáním 
a převzetím objednatelem a podpisem předávacího protokolu s tím, že dílo může být 
předáváno po jednotlivých částech ve smyslu ostatních ustanovení této smlouvy. Předávací 
protokol je objednatel povinen podepsat okamžitě při předávání díla, odmítnout jeho podpis je 
oprávněn pouze v případě, kdy při převzetí zjistí zjevné vady díla dle následujícího odstavce. 

2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady, 
spočívající zejména v nekompletnosti nebo neúplnosti nebo pro rozpor s touto smlouvou. 
Vadou se rozumí zejména odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech či tolerancích díla dle 
této smlouvy. Ostatní případné nepodstatné vady a nedostatky budou uvedeny v předávacím 
protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Nedojde-li k dohodě stran o termínech 
odstranění těchto vad, platí lhůta dvaceti pracovních dnů ode dne vytknutí vady.  
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3. Řádně dokončené dílo je splněno jeho řádným provedením a řádným dodáním a jeho 
předáním objednateli a protokolárním převzetím objednatelem, den předání a převzetí díla je 
dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
 

Článek VIII. 
Platební podmínky: 

1. Právo na jednotlivé platby vzniká zhotoviteli po řádném dokončení a předání příslušní části 
díla dle čl. II odst. 1 a článku III. odst. 1. této smlouvy. Na tomto podkladě je zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad odpovídající plnění dle této smlouvy. 
Po ukončení každé jednotlivé části bude na základě předávacího protokolu vystaven daňový 
doklad. Všechny daňové doklady jsou splatné do 14 ti dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Zhotovitel zašle daňové doklady objednateli v den jejich vystavení v elektronické 
podobě e-mailem na adresu info@gpjp.cz a současně doporučeně poštou na adresu sídla. 
V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenou dnem 
následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů. 

2. Daňový doklad, který nebude mít náležitosti předepsané obecně platnými právními předpisy, 
není objednatel povinen proplatit a je oprávněn ho bez zaplacení vrátit zhotoviteli s uvedením 
důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo nově vystavit. 
Oprávněným vrácením přestávají běžet původní lhůty splatnosti, celá lhůta běží znovu ode 
dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu objednateli. 

3. Objednatel není rovněž povinen proplatit daňový doklad, bude-li předané dílo vadné. 
V takovém případě podle svého uvážení buď daňový doklad proplatí po odstranění vad díla 
nebo ho vrátí (se stejnými důsledky, jak v případě závad v obsahu) a zhotovitel ho znovu 
zašle po odstranění vad (předání bezvadného plnění).  

4. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

5. Všechny oprávněně vystavené a kompletní daňové doklady je objednatel povinen zaplatit. 
Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto závazku vůči zhotoviteli, není zhotovitel 
povinen do zaplacení dlužné částky další sjednané plnění objednateli předat. V takovém 
případě není zhotovitel v prodlení po stejnou dobu, po kterou byl objednatel v prodlení 
s úplným zaplacením. Pokud však zhotovitel přesto práce dokončí, je oprávněn je 
vyfakturovat. Práce budou uloženy u zhotovitele (na vyžádání bude objednateli umožněno 
provedení odběratelské kontroly) a předány budou bez zbytečného odkladu po zaplacení 
všech dlužných částek. 

6. Náklady na pořízení dalších dodatečně vyžádaných doplňkových průzkumů, předem 
odsouhlasených objednavatelem, či většího množství tisků dokumentace požadovaných 
objednatelem budou zhotovitelem účtovány mimo sjednanou cenu. 
Náklady na zvláštní výkony uvedené v obsahu a standardu dokumentace VF1 + VF2 
honorářového řádu ČKA, uvedené v příloze této SoD, budou účtovány zvlášť, po předchozím 
projednání a dohodě s objednatelem. 
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Článek IX. 
Smluvní pokuty: 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty za 
nedodržení dílčích termínů dle Čl. III odst.1 této smlouvy – smluvní pokuta ve výši 0,05% 
z  ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení, maximálně však 25% z ceny díla;  

2. Objednatel má právo částku vyplývající ze smluvních pokut odečíst z celkové ceny díla, resp. 
tuto na úhradu ceny díla započíst. Sjednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu 
škody přesahující smluvní pokutu. 

3. Objednatel zaplatí zhotoviteli v případě opožděné úhrady faktury smluvní úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % p.a. z dlužené částky za každý den prodlení, maximálně však 25% z ceny díla.  

4. Smluvní pokuty se rovněž nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení smluvních 
povinností bylo způsobeno jednáním druhé smluvní strany, zejména nedostatkem součinnosti 
druhé smluvní strany a na případy, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno 
skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je 
nemohla odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné 
smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či jiných 
závazných dokumentů ČR nebo Evropské unie, nedodržení správních lhůt státních orgánů, 
živelné pohromy, teroristický čin apod.) 

 
 

Článek X. 
Odstoupení od smlouvy: 

1. Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v ustanoveních této smlouvy musí být 
oznámeno vždy písemnou formou a nabývá účinností dnem doručení takového písemného 
podání druhé straně. Rovněž oznámení objednatele o přerušení nebo zastavení prací musí mít 
písemnou formu. Za doručení je považováno datum doručení písemností zhotoviteli podle 
pravidel doručování uvedených v této smlouvě.  

2. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, smluvní pokuty ani jiné 
sankční nároky. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny ty povinnosti, které mají přetrvat i 
po odstoupení od smlouvy ani nárok zhotovitele na úhradu předaných a rozpracovaných prací. 
V případě jakéhokoliv odstoupení od smlouvy je zhotovitel vždy povinen neprodleně předat 
objednateli dílo v aktuálně rozpracovaném stavu. V  případě ukončení smlouvy má zhotovitel 
nárok na cenu dle smlouvy, od které však odečte to, co ušetřil neprovedením díla v celém 
rozsahu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na výši případných finančních nároků 
zhotovitele vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy, bude výše těchto nároků stanovena 
na základě znaleckých posudků vypracovaných na pokyn objednatele, případně podle 
Honorářového řádu.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem a dále 
při podstatném porušení smluvních povinností zhotovitele, za něž se považuje výhradně: 
- prodlení v předání díla nebo dílčí části delší než třicet (30) dnů z viny zhotovitele 
- prokazatelně neodstranitelná vada dála, která znemožňuje využití díla k jeho účelu 
- prokazatelné porušení závazku důvěrnosti informací, které způsobí objednateli závažnou 
škodu 
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Článek XI.  
Licenční ujednání: 

1. Zhotovitel jako poskytovatel poskytuje objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu práva 
duševního vlastnictví (licenci) k účelům stanoveným touto smlouvou. Jeho jiné využití 
(zejména přenechání k využití třetím osobám) je podmíněno písemným souhlasem 
zhotovitele).  Zhotovitel poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít pouze v 
původní, nebo zhotovitelem modifikované podobě. 

2. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 
právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona. 

3. Použití dokumentace zpracované na základě této smlouvy se řídí následujícími pravidly: 
• Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se 

okamžikem zhotovení stávají ve smyslu § 61 autorského zákona vlastnictvím objednatele 
ať je dílo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Vyžádá-li si objednatel zvlášť 
výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat. 

• Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová určení (specifikace) nemohou být 
použity bez výslovného svolení druhé strany pro projektování jiných staveb, než pro které 
byly zpracovány a klientovi dodány. Podmínkou pro použití plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení (specifikací) je úplné zaplacení všech honorářů 
zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikl nárok.  

• Předkládání či rozšiřování zhotovitelových plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových určení (specifikací) v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení 
příslušným správním orgánům nebude rovněž považováno za porušení zhotovitelových 
autorských práv ve smyslu publikace díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout licenci nikomu jinému, než 
objednateli. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit svoje dílo při zachování oprávněných zájmů 
objednatele a má při uveřejnění právo uvést svoje jméno. 

5. Účelem této smlouvy je zpracování přípravné dokumentace a návrhu stavby, která bude 
sloužit jako podklad pro výkonovou fázi III HŘ ČKA, tj. zpracování a sestavení dokumentace 
k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR). Objednatel je oprávněn 
zadat tuto fázi i jinému subjektu než zhotoviteli, za podmínky, že nedojde k zásahu do 
autorského díla a objednatel bude na základě nové smlouvy vykonávat autorský dohled. 

 
 

Článek  XII. 
Informace: 

1. Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoliv údajů uvedených v záhlaví této 
smlouvy bez povinnosti uzavřít dodatek k této smlouvě.  

2. Smluvní strany jsou povinny se navzájem bezodkladně informovat o všech důležitých 
skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, zejména těch, které by ve svém 
důsledku mohly ohrozit termín plnění nebo mít vliv na cenu díla, vznik škody apod.  

3. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících 
čtyřech letech po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud 
nebo jiný oprávněný orgán. Pro účely této smlouvy se důvěrnou informací rozumí veškeré 
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informace, které jedna ze stran výslovně a prokazatelně označila jako důvěrné, s výjimkou 
informací: 
Ø které jsou známé nebo se v budoucnu stanou známé se všemi detaily široké veřejnosti 

prokazatelně jinak než porušením povinností obsažených v této smlouvě, 
Ø které strana může zveřejnit, protože je vlastnila dříve, než jí je poskytla druhá strana a je 

schopna toto tvrzení nezpochybnitelně prokázat, 
Ø které strana získala nebo získá od třetí strany, která nebyla vázána touto smlouvou a je 

schopna to nezpochybnitelně prokázat. 
4. Pokud bude zhotovitel dílo jakoukoli formou publikovat, důvěrné informace specifikované 

výše nesmí publikovat bez výslovného písemného souhlasu objednatele. 
 
 

Článek  XIII. 
Společná a závěrečná ustanovení: 

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, přičemž změna této Smlouvy bude účinná k okamžiku 
stanoveném v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik stanoven, pak změna této 
Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody 

2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy České 
republiky. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na 
interpretaci obsahu.  

3. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy vždy nejprve vzájemným 
jednáním. Pokud nedojde k dohodě, spor řešen soudně v souladu s ustanoveními zákona 
č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Každé oznámení, žádost, či jiné sdělení se bude považovat za doručené okamžikem převzetí 
zásilky v případě doručení osobním předáním nebo prostřednictvím kurýrní služby, 
doručením v případě doporučeného dopisu, případně okamžikem, kdy strana, která předávala 
oznámení nebo sdělení, obdrží potvrzení o přijetí od přijímající strany na konci faxového 
přenosu v případě faxového přenosu. Za doklad o podání doporučeného dopisu na poštu 
k přepravě do místa určení se považuje potvrzený podací lístek; dokladem při osobním 
doručování a doručování kurýrem je doklad o převzetí zásilky.  

5. Pokud strana bez závažného a prokazatelného důvodu odmítne převzetí oznámení, žádosti, či 
jiného sdělení, má se za to, že toto oznámení, žádost, či jiné sdělení bylo řádně doručeno 
v okamžiku odmítnutí jejího převzetí. Pokud nebyla Strana při osobním doručení, nebo při 
doručení kurýrem zastižena, bude provedeno doručení náhradní, nebo doručení 
prostřednictvím pošty. Nebyla-li strana zastižena při doručení poštou, oznámení se uloží a 
adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát 
zásilku do tří (3) dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když 
se adresát o uložení nedozvěděl. Nebyla-li strana jako adresát písemnosti, která má být 
doručena do vlastních rukou, zastižena, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem 
vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti (10) dnů od 
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl. Tato pravidla platí bez ohledu na to, zda se příslušná strana skutečně zdržuje či 
nachází v místě svého bydliště či sídla, které bylo v souladu s tímto článkem uvedeno jako 
místo pro doručování takovéto straně.  
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6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech ostatních záležitostech, 
které strany chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ustanoveními této smlouvy. 

7.  Případná neplatnost, neúčinnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy 
nezpůsobuje neplatnost ani neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 
jsou povinny takové neplatné, neúčinné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně 
ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým neplatným, neúčinným nebo 
neúplným ustanovením, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Do doby nahrazení 
neplatného nebo neúčinného či neúplného ustanovení novým platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

8. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy nebo postoupit na třetí osobu jakékoli pohledávky nebo dluhy vzniklé na základě 
této Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení 
této Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 
i po ukončení trvání této Smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný kteroukoli ze smluvních 
stran v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
jeden stejnopis. 

10. Smluvní strany závěrem prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato 
je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, přičemž svobodu a určitost své vůle současně 
stvrzují svými podpisy. 
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