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Smlouva o dílo  

č. smlouvy zhotovitele MNET-SML20-A11 

 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 Zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku, 
na základě pověření 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:    Jan Hodný 

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
 
            
 A 
 
 

2. Metropolnet, a. s.   

zastoupená:   Jiřím Knápkem předsedou představenstva 

  Mgr. Janem Hofmanem místopředsedou představenstva  

se sídlem:   Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01 

IČO:     25439022     

DIČ:    CZ25439022   

Osoby oprávněné jednat  

ve věcech technických:   Petr Kučera, Martin Kolář 

 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo tohoto znění: 
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I. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo, spočívající v realizaci „Připojení krematoria k MOS – projektová dokumentace“, 
konkrétně: 

1.1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně zajištění souhlasných vyjádření 

pro realizaci - telekomunikační přípojka 

1.2 Projektová dokumentace pro realizaci stavby, úložná trasa, optika, vnitřní trasy (staré a 

nové krematorium) 

2 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je zajištění veškerých činností nezbytně 
nutných k řádnému provedení díla. 

3 Zhotovitel se zavazuje  řádně  provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu a za 
podmínek dohodnutých v této Smlouvě  a ve stanovené době  předat Dílo Objednateli. 
Objednatel se zavazuje, že za provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
dohodnutou cenu. 

4 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho  řádným ukončením a předáním Díla v 
místě plnění Objednatele.   

5 Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. 

6 Pro případ nutné vícepráce je třeba písemného odsouhlasení obou smluvních stran. Bez 
tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné dohody o vykonání víceprací nesmí 
zhotovitel vícepráce provést. Pokud by neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je 
oprávněn po objednateli požadovat pouze cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály 
odpovídají běžným standardům takových materiálů. Objednatel není povinen hradit ty 
materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska pro provedení díla účelně vynaloženy a dále 
není povinen hradit další náklady spojené s provedením neodsouhlasených víceprací. 

 

 

II. Součinnost objednatele a zhotovitele 

1. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 
I. odst. 1. této smlouvy.  

2. Zhotovitel zodpovídá za dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických předpisů při 
provádění činnosti. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy 
a v čase plnění. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 
Zhotovitel však musí bezodkladně objednatele upozornit na případnou nevhodnost 
udělených příkazů. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně. Pokud by svěřil provedení díla třetí osobě, 
odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám. 

5. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání 
skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 
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III. Doba plnění díla a realizace díla 

1. Činnosti na díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného díla pro 
objednatele nejpozději do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy. 

2. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány  
a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 

3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dílo se 
považuje za předané a převzaté oboustranným podpisem předávacího protokolu, v němž 
bude uvedeno, že objednatel dílo od zhotovitele přebírá. 

 
 

IV. Cena za dílo 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 

cenu v celkové výši 240.900,- Kč bez DPH (Slovy: „dvěstěčtyřicet tisíc devětset korun 
českých“). K této ceně bude ještě připočtena sazba DPH dle platných a účinných právních 
předpisů. 

2. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si 
ujednávají, že cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v 
ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani 
jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy 
či obecně závazných právních předpisů povinen. 

 
 

V. Platební podmínky 
1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 
2. Cenu za dílo sjednanou v čl. V odst. 1 této smlouvy se objednatel zavazuje uhradit 

bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel 
oprávněn vystavit a objednateli zaslat nebo oproti potvrzení předat nejdříve po úspěšném 
předání a převzetí díla. 

3. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je daňový doklad. Splatnost faktury činí 14 
dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve 
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. zejména označení faktury a uvedení IČ a DIČ, název a sídlo 
zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů, identifikaci smlouvy, na základě 
které je faktura vystavena, popis předmětu plnění, fakturovanou částku bez DPH a s DPH 
(jednotkovou i celkovou), datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum vystavení a lhůtu 
splatnosti faktury, razítko a podpis oprávněné osoby. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 
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5. Cenu za dílo objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu 
za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele. Za termín úhrady se 
považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

 

 

VI.  Podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 
se bude řídit výchozími podklady objednatele a pokyny objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. 
V případě, že zhotovitel splní výše uvedenou povinnost, neodpovídá za nemožnost 
dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobené nevhodnými věcmi, požadavky 
nebo pokyny, jestliže objednatel na jejich použití při provádění služby písemně trval. Při 
nedokončení díla má zhotovitel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl 
dílo v plném rozsahu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, která opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy.  

4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel organizovat kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny 
svolává objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s pětidenním předstihem. Zhotovitel je 
povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

5. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve věcech 
technických Jan Hodný. 

6. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší 
obě smluvní strany. 

7. Smluvní strany se dohodly, že osobami zodpovědnými za realizaci díla a k předání a 
převzetí jednotlivých částí díla dle této smlouvy o dílo jsou:  

 Za zhotovitele:  Martin Kolář  

 Za objednatele: Jan Hodný 
 

 

VII. Záruky, reklamace, odpovědnost 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se 
projeví až při užívání díla objednatelem nebo třetím subjektem. 
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení 
neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě. 

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu 
písemným protokolem. 

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit 
tento termín písemnou formou, přičemž takový termín musí být objektivně dostatečným 
pro odstranění příslušné vady 

7. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil 
objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly působeny vadností 
pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele 
na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy. 

8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku 
smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). 
Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení 
jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, 
je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, 
a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

9. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo dle této smlouvy 24 měsíců. 

10. Po dobu trvání záruky odpovídá zhotovitel za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti 
sjednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé, dále vlastnosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy, závaznými ustanoveními harmonizovaných technických 
norem, dále za to, že dílo nemá právní vady a že je v plném rozsahu způsobilé ke splnění 
účelu, pro který je pořizováno. 

11. Podmínkou pro uplatnění odpovědnosti za vady díla v rámci záruční doby je písemné 
oznámení objednateli o uplatnění reklamace s výčtem reklamovaných vad v záruční době 
a se stanovením lhůty k jejímu odstranění. Jde-li o reklamaci oprávněnou, odstraní 
zhotovitel vady bez zbytečného odkladu na své náklady. Záruční doba se prodlužuje o 
dobu počítanou od okamžiku zjištění vady až do jejího odstranění. 

 

 

VIII. vlastnické právo a užití díla 

1. Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy může být 
plnění, které naplňují znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), smluvní strany 
se dohodly tak, jak je uvedeno v dalším bodech této části Smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského 
díla Objednatelem oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva 
autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas 
autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková 
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práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle 
předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského díla byla 
provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele 
dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednateli v souladu s 
ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; 
Zhotovitel poskytuje Objednateli (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem 
v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského díla a bez jakéhokoliv omezení, 
známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní 
rozsah užití; 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, 
respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve smluvní celkové ceně za Dílo podle 
čl. V. této Smlouvy; 

4. Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednateli (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle 
ustanovení § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, 
ke kterému udělil výhradní licenci Objednateli, s výjimkou oprávnění udělit licenci či 
sublicenci třetímu subjektu. 

5. Objednatel (nabyvatel licence) není povinen licenci využít; 

6. Objednatel (nabyvatel licence) je oprávněn bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit 
autorské dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské dílo nebo jeho 
část s jiným dílem nebo zařadit autorské dílo či jeho část do díla souborného nebo na jeho 
základě či při jeho využití vytvořit dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; 
Současně s tím je Objednatel oprávněn autorské dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit a to 
bez jakýchkoliv omezení. 

7. Licence a související oprávnění jsou Objednateli poskytována s účinností ode dne 
dokončení díla, resp. dokončení dílčích částí díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto 
článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence je Objednatel 
oprávněn autorské dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění. 

8. Součástí oprávnění poskytnutých Objednateli společně s licencí je i právo provádět bez 
dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského díla tvořícího součást plnění a dle 
svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do 
databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské dílo či jiný předmět 
duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatel je 
bez dalšího oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k 
autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému 
dílu třetí osobě postoupit. 

9. Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je 
vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku. 

10. Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce 
Objednatele. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít 
vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

11. Zhotovitel poskytne Objednateli současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a 
informace potřebné k výkonu licence. 
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12. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným 
způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za právní vady a zavazuje se Objednatele odškodnit v 
plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednateli 
autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla. 

13. Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 
dnem převzetí předmětu díla, autorská práva zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto aktem dotčena. 

 

 

IX.  Smluvní sankce 

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

2. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo v termínu dle čl. III. odst. 1. této smlouvy, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH 
uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dohodnuté dle čl. VII. odst. 5. této smlouvy 
nebo stanovené dle čl. VII. odst. 6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH uvedené v čl. IV odst. 1 této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 

5. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů ode dne 
obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. 
Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.  

6. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných 
povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody 
nezapočítává. 

 

 

X. Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními 
stranami a to s účinnosti ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i odstoupením od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
povinností vyplývající z této smlouvy uvedených v odst. 3. a 4. tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může 
druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné 
porušení rozumí zejména: 

a. prodlení zhotovitele s dodáním díla delší než 30 dnů; 
b. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla; 
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c. předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, 
pro které není možno objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy; 

d. nedodržení smluvních ujednání o vadách; 
e. proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení; 
f. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
g. prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dnů. 

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení 
opravňuje.  Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

5. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

6. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a 

k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran 

před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své 

povaze trvat i po skončení smlouvy. 

7. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě smlouvy nebo 

v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do 30 (třiceti) dnů od předložení 

sporu ke smírnému řešení jednou smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou 

rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky. 

 

 

XI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 
této smlouvy a podepsány smluvními stranami. 

2. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují, že jsou oprávněny jednat, 
zastupovat a podepisovat se za smluvní strany. 

3. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane v budoucnu neúčinným, 
neplatným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení této 
smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
ustanovení původnímu a této smlouvě jako celku. Případná neplatnost některého 
z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. 

4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její 
doručení odmítne, či jinak znemožní. V takovém případě se písemnost považuje za 
doručenou dnem jejího odmítnutí či jiného znemožnění doručení. 

5. K převodu jakýchkoli práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může 
dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.  

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu plnění dle této smlouvy a všech 
náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují 
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za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný při uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních 
stran. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných 
smluvními stranami, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě oboustranně potvrzená 
vyhotovení této smlouvy. 

8. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů v platném znění. 

9. Tato smlouva je smlouvou veřejnou a podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Objednatel se zavazuje splnit veškeré 
podmínky stanovené tímto zákonem pro nabytí účinnosti smlouvy.   

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne…………………..  V Ústí nad Labem dne …………………… 

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

 

  

 

…..…………………………….                        …..…………………………………………………. 

 Ing. Dalibor Dařílek    Jiří Knápek Předseda představenstva  

vedoucí odboru dopravy a majetku   Mgr. Jan Hofman Místopředseda představenstva 
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