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Česká televize
IČO: 00027383

a

SQUADRA Production s.r.o.
IČO: 27614450

SMLOUVA O DÍLO
č. 1083618/2234

Předm ět smlouvy:

realizaci stavby „Dům ČT“ prezentující O bjednatele
m ezinárodního film ového festivalu v Karlových Varech

Cena, případně hodnota:

1.649.587,-Kč bez DPH

D atum uzavření:

rámci

DMSS: 1083618

SM LOUVA O DÍLO
„Dům ČT - MFF Karlovy Vary 2017“
Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi
nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupená: Petr Dvořák, generální ředitel
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800
(dále jen „Objednatel" nebo „ČT")
a
SQAUDRA Production s.r.o.
IČO: 27614450, DIČ CZ27614450
Nám. Prezidenta Masaryka 106, 148 00, Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 119016
zastoupená: Jana Pechmanová (jednatel), Michal Calta (jednatel)
bank. spojení: Unicredit Bank, č. účtu 2107505358/2700
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dům ČT - MFF Karlovy
Vary 2017“.
Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 3. 5. 2017 a
s nabídkou Zhotovitele ze dne 15. 5. 2017.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v realizaci stavby „Dům ČT", prezentující
Objednatele v rámci mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v termínu 30. června - 8.
července 2017 specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami a další činnosti dle této Smlouvy.
Stavba „Dům ČT“ specifikovaná Přílohou č. 2 této Smlouvy je v této Smlouvě dále označována jako
„Stavba“.
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Stavba a další činnosti dle této Smlouvy jsou v této Smlouvě dále označovány jako „Dílo".
Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Stavbu do užívání od okamžiku stanoveného k předání
části Díla dle čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy, dále po dobu filmového festivalu v Karlových Varech až do
okamžiku převzetí Stavby zpět k demontáži dne 9.7.2017. Zhotovitel se zavazuje Stavbu provést
v souladu s detailním vymezením předmětu Smlouvy uvedeným v rozpisu jednotlivých činností a
povinností Zhotovitele - viz Příloha č. 2 Smlouvy resp. další smluvní přílohy. Vlastníkem Stavby je
Zhotovitel.

1.2

Místem plnění je staveniště Stavby, tj. Divadelní náměstí v Karlových Varech - viz Příloha č. 3 Smlouvy
(dále jen „Staveniště").

1.3

Součástí Díla je zejména:
a)

provedení Stavby a veškerých prací na Stavbě dle Smlouvy a smluvních příloh,

b)

úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, dále provedení
všech činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro
řádné dokončení Stavby nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně
koordinační a kompletační činnosti celé Stavby;

c)

vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného
provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli.

d)
1.4

demontáž Stavby a její odvezení Zhotovitelem,

Součástí Díla je/jsou rovněž:
a)

zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele - napojení na
inženýrské sítě na Staveništi zabezpečí Objednatel a Zhotovitel je povinen zabezpečit jejich
rozvod v rámci Stavby,

b)

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c)

zajištění účinného protiprašného opatření, chránícího technická zařízení a provozy objednatele
v bezprostředním okolí staveniště a na všech transportních cestách.

d)

ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e)

zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

f)

zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí
podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů Díla. Příslušná písemná dokumentace z provedených měření a zkoušek se předává
v českém jazyce.

g)

likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a v případě
potřeby také stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění.

h)

kompletní demontáž Stavby a její odvoz a následné uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do
původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby
provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
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i)

veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke
své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

1.5

Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla
může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však
odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních
podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může
nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8

Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky
související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat
jejich úhradu.

1.9

Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené
v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
1.11

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely stavebního řízení nezbytnou součinnost, zejména
dodat včas veškeré potřebné doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli
kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen se zúčastnit řízení o udělení kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební úřad nebo
Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví k řízení nebo neposkytne
požadovanou součinnost, nese veškeré náklady na případné opakované řízení, pokud bylo opakování
řízení zapříčiněno Zhotovitelovu nepřítomností nebo prodlením.
Zhotovitel a Objednatel si poskytnou veškerou nezbytnou součinnost za účelem získání veškerých
potřebných oprávnění ke Stavbě/Dílu.

II. DOBA PLNĚNÍ
2.1

Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně
2 kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání
Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel se
zavazuje řádně zhotovit Dílo v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm. a) - c) a souvisejících činností dle čl. I odst.
1.4 Smlouvy nejpozději do 29. 6. 2017, 8:00 hod.

2.3.

Zhotovitel nejpozději do 15. 6. 2017 předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude
podrobně specifikováno plnění Zhotovitele v rámci provádění Díla, a to po jednotlivých dnech.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu.

2.4

Objednatel předá zhotoviteli Stavbu zpět k demontáži dne 9. 7. 2017. Zhotovitel se zavazuje kompletně
demontovat Stavbu, odvézt demontované části Stavby a vyklidit Staveniště v souladu se Smlouvou
nejpozději dne 11.7. 2017.
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III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA
3.1.

Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že mu byly předány následující podklady pro provedení
Díla:
a) zadávací dokumentace.

3.2

Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
a)

všechny předané podklady překontroloval,

b)

veškeré nejasné podmínky pro provedení
s oprávněnými zástupci Objednatele,

c)

je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d)

všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,

e)

veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při
vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

Díla si

před podpisem této Smlouvy vyjasnil

IV. STAVENIŠTĚ
4.1

Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený přílohami
Smlouvy a vymezený Objednatelem. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě
oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb.,
0 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě
nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.3

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje do doby předání Díla Zhotovitel
v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na zprovoznění, údržbu, likvidaci
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.4

Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.5

Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.6

Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.7

Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.8

Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a upravit jej do původního stavu po dokončení řádné demontáže
Stavby a provedení všech částí Díla.

V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
5.1

Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním
1kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany
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majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování
majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází na Staveništi.
Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na
možné porušování smluvních povinnosti Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:

5.2

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou ze Staveniště a jejich
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi,
odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.
V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolat
a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel
vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na
základě Smlouvy nárok.
Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této
Smlouvy do úplného dokončení Díla včetně veškerých vyžadovaných povolení a souhlasů vyžadovaných

5.3

platnou právní úpravou.
Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.4

5.5 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:
•

v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

•

řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

•

bez vad.

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
c)

provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným
oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikací pracovníků je Zhotovitel, na
požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit,

d) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů
Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou
finanční škodu v plné výši,
e) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy
pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
f)

při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu
předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost
při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,

g) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným
příslušnými předpisy,
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h) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
i)

zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,

j) je-li vyžadováno právní úpravou vedení stavebního deníku, tak Zhotovitel povede stavební deník,
k) Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby
objednatel mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.
l)

Akceptovat, že během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v roce 2017 bude
součástí Domu ČT kavárna, která bude provozována na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi
Objednatelem jako pronajímatelem a provozovatelem jako nájemcem za obvyklých podmínek nájmu,
kdy cena nájmu je stanovena na 10.000,- Kč a obsahuje úhradu veškerých služeb spojených
s pronájmem kromě úklidu (zejména spotřebu elektrické energie).

VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
6.1

Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu
provádění
Díla; celková
cena
Díla
činí
1.649.587,-Kč
(slovy:
jedenmilionšestsetčtyřicetdevěttisícpětsetosmdesátsedm korun českých) bez DPH. Smluvní cena
neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH).

6.2

Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, obchodní a kompletační
přirážky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění provedením Díla, zisk
Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené
v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze
překročit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na
cenu Díla.

6.3

Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu
Objednatele.

6.4

Faktura - daňový doklad za provedené Dílo bude vystavena na základě soupisu provedených prací
a poskytnutých služeb a dodávek (který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem
Závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.) a Závěrečného předávacího
protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami
k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze
práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.5

Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně
číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a
§ 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6

Splatnost faktury/faktur za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů
ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky
z účtu Objednatele.

6.7

Objednatel nebude poskytovat zálohy.
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6.8

V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný svátek či den,
který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění,
posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9

Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat
faktury (daňové doklady) elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-maílové
adresy na e-maílovou adresu Objednatele:
- fakturv@ceskatelevize.cz
Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou
adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob
elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v
ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.

6.10

S cílem zamezit možnému vzniku ručení ČT za nezaplacenou DPH dle zákona o DPH, se strany pro
oblast dodávek dle této smlouvy dohodly na následujícím:

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře svůj účet zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím
dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH, tj. v registru plátců DPH, a to bez ohledu na výši
fakturovaného plnění; uvedení jiného účtu však není důvodem pro vrácení či nezaplacení faktury, ale
postupuje se podle následujících ujednání.
V případě, že (a) Zhotovitel uvede na faktuře jiný účet než svůj účet zveřejněný správcem daně, a/nebo
že (b) je zveřejněna skutečnost, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, mění
se lhůta splatnosti příslušné faktury na 45 dnů ode dne jejího doručení, a to z důvodu zvýšené
administrativy na straně ČT (rozdělení příslušné platby na více částí a jejich administrace interními
systémy). ČT je v takovém případě oprávněna odvést za Zhotovitele bez dalšího DPH z daného
zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně ve smyslu zákona o DPH (tj. na účet správce daně);
tímto postupem zanikne ČT její smluvní závazek zaplatit Zhotoviteli částku odpovídající DPH. Pro případ,
že bude ČT postupovat dle předchozí věty z toho důvodu, že na faktuře byl uveden jiný účet než účet
Zhotovitele zveřejněný správcem daně, zavazuje se Zhotovitel zaplatit ČT na její výzvu částku ve výši
5.000, - Kč, jakožto paušální náhradu nákladů zvýšené administrativní zátěže na straně ČT (dále jen
„Náhrada nákladů“), přičemž ČT je oprávněna tuto částku započíst na svůj dluh vůči Zhotoviteli, ať už
splatný nebo nesplatný. ČT je povinna písemně sdělit Zhotoviteli, že provedla příslušnou úhradu DPH
přímo správci daně, a to do dvou pracovních dnů po provedení úhrady, vždy však nejpozději do 20. dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zdanitelnému plnění dle příslušné faktury.
Zhotovitel se zavazuje ČT bez zbytečného odkladu písemně informovat o tom, že požádala správce
daně o odstranění zveřejněného účtu z registru plátců DPH, pokud jde o účet uvedený v této smlouvě
nebo na některé dosud nezaplacené faktuře vystavené na základě této smlouvy. Za každý případ
porušení této povinnosti je ČT oprávněna požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši
5.000, - Kč, ledaže ve vztahu k téže faktuře ČT uplatňuje Náhradu nákladů.
Zhotovitel prohlašuje, že mu ke dni uzavření smlouvy nebylo doručeno rozhodnutí správce daně o tom,
že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. V případě nepravdivosti tohoto
prohlášení je ČT oprávněna požadovat od Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výší 5.000,- Kč.
V případě, že po uzavření této smlouvy v době trvání platebních povinností ČT dle této smlouvy vůči
Zhotoviteli rozhodne správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH,
zavazuje se Zhotovitel informovat o tom písemně ČT do dvou pracovních dnů poté, kdy mu bylo
doručeno příslušné rozhodnutí správce daně, a to bez ohledu na vykonatelnost takového rozhodnutí a
způsob jeho doručení. Za každý případ porušení této povinnosti je ČT oprávněna požadovat od
Zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč.
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6.11

Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.

6.12

Práce, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od
smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném
termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.13

Ujednání o sankcích:
a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín zhotovení Díla v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm. a) - c) dle čl. 2.2
Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 30.000,(třicet tisíc) Kč za každou i započatou hodinu tohoto prodlení.
b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín provedení Díla v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm. d) dle čl. 2.4
Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,(deset tisíc) Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.
c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má Zhotovitel
právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03% z částky za každý započatý kalendářní
den tohoto prodlení.
d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování
reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení
smluvní pokuty ve výši 2.000,- (dva tisíce) Kč za každou i započatou hodinu tohoto prodlení a
každou vadu.
e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo
zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 1 den oproti termínům uvedeným v
Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 20.000,- (dvacet
tisíc) Kč za každý i započatý den tohoto prodlení a každé prodlení oproti Harmonogramu mimo
prodlení za termíny dle písm. a) a b) tohoto odstavce.

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných
vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
6.15

Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode
dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16

Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.17 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
6.18

Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny,
a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.19

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy s okamžitým účinkem:
a)

v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela
nepostačující nebo v případě, že Zhotovitel vstoupil do likvidace;

b)

v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
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• prodlení s řádným protokolárním předáním Díla v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm. a) - c) dle čl. 2.2
Smlouvy delším než 1 den,
• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě
2 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
c)

v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek výběrového řízení,

c)

v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od
Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA
7.1

Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení celého Díla, vč. předání Stavby Objednateli,
demontáže Stavby, odvozu demontované Stavby, vyklizení a předání Staveniště a předání patřičných
dokladů Objednateli. Dílo je dokončeno, je-li provedeno a zhotoveno v souladu se Smlouvou.

7.2

Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm.
a) - c) a souvisejících činností dle čl. I odst. 1.4 Smlouvy a zejména Stavby alespoň 1 pracovní den
předem. Zhotovitel se zároveň při předávání této části Díla zavazuje předat příslušnou dokumentaci
ktéto části Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící,
jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn
přejímku této části Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků.

7.3

Objednatel se zavazuje převzít dokončené bezvadné Dílo v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm. a) - c) a
souvisejících činností dle čl. I odst. 1.4 Smlouvy a zejména Stavby i před termíny uvedenými v čl. II. odst.
2 Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.4

O předání a převzetí dokončeného části Díla v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm. a) - c) a souvisejících
činností dle čl. I odst. 1.4 Smlouvy sepíší Smluvní strany protokol o předání a převzetí části Díla bez vad
a nedodělků. Objednatel má právo převzít i část Díla v rozsahu čl. I. odst. 1.3 písm. a) - c) a
souvisejících činností dle čl. I odst. 1.4 Smlouvy a zejména Stavbu, které vykazuje drobné vady a
nedodělky, které samy osobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívaní této části Díla. Vtom
případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a
převzetí části Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než 24
hodin, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude
protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků podepsán a přejímací řízení bude ukončeno.

7.5

Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího
odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění
v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.6

O předání a převzetí dokončeného celého Díla v rozsahu čl. I. odst. 1.3 vč. činností dle čl. I odst. 1.4
Smlouvy sepíší Smluvní strany Závěrečný předávací protokol o předání a převzetí Díla bez vad a
nedodělků. Teprve podepsání tohoto Závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez
vad a nedodělků ze strany oprávněných zástupců Smluvních stran zakládá právo Zhotovitele na
fakturaci a úhradu ceny Díla v souladu se Smlouvou.

7.7

Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v trvání až do doby
demontáže Díla. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání příslušného
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protokolu o předání a převzetí části Díla bez vad a nedodělků dle odst. 7.4 tohoto článku oběma
Smluvními stranami.
7.8

Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené včl. 1.5 této
Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této
Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9

V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla bezodkladně po jejich nahlášení
zástupci Zhotovitele zástupcem Objednatele. Zástupce zhotovitele je povinen za tímto účelem být
přítomen na Staveništi během celé otvírací doby Domu ČT v termínu dle čl. I odst. 1.1. této Smlouvy.
Vady Díla odstraní Zhotovitel bezodkladně, avšak nejpozději do 12 hodin od okamžiku jejich nahlášení,
nedohodne-li se s Objednatelem jinak.
7.11

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 1 hodiny po nahlášení vad Díla dle
předchozího odstavce Smlouvy, nebo tyto vady Zhotovitel neodstraní ve lhůtě dle předchozího odstavce,
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré náklady Objednatele vzniklé v této souvislosti uhradí Zhotovitel.

Vlil. DALŠÍ USTANOVENÍ
8.1

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti
sjeho činností, a to v minimální výši pojistného 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).
Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti
a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu
dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.

8.3

Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání
vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný
konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených
smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení
druhé Smluvní straně.

8.4

Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:
a) Na straně Objednatele:
Za věci obchodní:
, vedoucí centrálního nákupu

Za věci technické:
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Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat protokoly je za Objednatele oprávněna:

b) Na straně Zhotovitele:

8.5

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho
obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí
osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal
předem výslovný souhlas.

8.6

Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění,
nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí
orgánu veřejné moci.

8.7

Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením
doručeným druhé Smluvní straně.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1

Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty předmětu Smlouvy
na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely provedení
uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

9.2.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

9.3.

Jakékoliv změny či doplňky k této Smlouvě je možné provádět výlučně číslovanými písemnými dodatky
podepsanými zástupci obou smluvních stran.

9.4.

Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního,
časového, územního nebo jiného rozsahu v této Smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

9.5.

Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe poskytovatel převzal nebezpečí změny okolností. Před
uzavřením Smlouvy smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně
vědomy okolností Smlouvy. Poskytovatel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u
soudu.

9.6.

Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před
ustanoveními zákona.

9.7.

Smluvní strany se dohodly, že smluvním jazykem je jazyk český, a že v českém jazyce bude probíhat
veškerá komunikace ve všech věcech týkající se této Smlouvy.

9.8.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků
vyplývajících z této Smlouvy, budou řešeny nejprve smírně. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že v případě řešení
sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský
soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají
výlučnou jurisdikci českých soudů.
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9.9.

Tato Smlouva je vypracována v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží objednatel a 2 (dva)
stejnopisy obdrží poskytovatel.

9.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu
s tím, že Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.
9.11. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
9.12. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení
uveřejněny na profilu zadavatele.
9.13 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze zákona
č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZRTVP"), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění
povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru,
pod nímž zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od úhrady
televizního poplatku.
9.14. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
řešení
Příloha č. 3 - Plán Divadelního náměstí.

SQUADRA Production s.r.o.
Michal Calta, jednatel
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Pojistná smlouva číslo: 52397624-13
Stav k datu 31. 5. 2017
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

P o jiště n í o d p o v ěd n o sti p o d n ik a te le a p rá v n ic k ý c h osob
1. Smluvní ftrany
Pojišťovna:
Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464
Pojistnik, pojištěný:
Název firmy: Squadra Production s.r.o., zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119016
IČO: 27614450
Na základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové
ho čísla a je platná ode dne 31. 5. 2017.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014
(dále jen „VPPMO-P"), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.
3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny
Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč
Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
NE

55 000 000,-

4. Pojistná nebezpeěi a rozsah pojištěni
4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:
- činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, č. C 119016, ze dne 22. 11.2006, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její pří
lohu.
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč
10 000 000,Pojištční v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem
Česká a Slovenská republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč
1 000,4.2. Nad rámce pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:
Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit
škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež
mají být předmětem jeho závazku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
c) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních,
d) vzniklé na zvířatech,
e) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věcí.
Pojištěni v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč
2 000 000,Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem
Česká a Slovenská republika
Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč
2 500,-

Klientský servis: +420 241 114 114, www.ceskapojistovna.cz
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2. Smluvní ujednáni
2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

Pojistná smlouva č : 52397624-13

Kód pojištění: DPO02

Slav k datu 31. 5. 2017

Pořadové číslo pojištění: 1

Doložka V l i l Regresní náhrady
Ujcdnává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve
prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgá
nem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním or
gánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plněni z pojištění odpo
vědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu
nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu doložky Vl i l se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč
5 000 000,Pojištění v rozsahu doložky V l i l se sjednává s územním rozsahem
Česká a Slovenská republika
Pojištění v rozsahu doložky Vl i l se sjednává se spoluúčastí v Kč
2 500,4.3. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí
Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištěni nastala jak škodná událost, tak první projev první
škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně
nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností
pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.
Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se zapo
čalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných
chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemic
kých látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů ke kterému
došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události
bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení fyzickým nebo právnickým osobám odlišným
od pojištěného. Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním ří
zení, náklady řízení o náhradě škodě či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním
práva na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto do
ložku.
4.4. Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povin
nost pojištěného nahradit škodu či újmu:
a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, po
škozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobe
ním ekologické újmy,
e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního loku nebo vodních
ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
g) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
i) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto poru
šení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného
před vznikem škodné události,
j) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly
nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídícím pracovníkům před vznikem škodné
události,
k) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických
poznatků neumožňoval,
4.5. 1) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo
nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo
usmrceni pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.
Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním
prostředí) má pojistník, pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:
a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P, je pojistník, po
jištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů, ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neKlientský servis: +420 241 114 114, www.ceskapojistovna.cz
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Pojistná smlouva č.: 52397624-13

Kód pojištěni: DP002

Stav k datu 31. 5. 2017

Pořadové číslo pojištění: 1

učiní, vystavuje se pojištěný ncbezpeěi sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné
smlouvy odmítnout).
b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka který bude při
zván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud
tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši
100.000,-Kě
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výš 2500 Kč
4.6. Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve
výši 500 Kě.
4.7. Ujednává se, že pro pojištění v základním rozsahu se neuplatní výluka z pojištění uvedená v ustanovení článku 24 bodu 8
písm. a), b) VPPMO-P. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000,Kě.
4.8. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace
povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude po
skytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a
předmětnou škodu by způsobil sám.

5. Rozsah pojištění
P o l. č.

P o jis tn é n e b e z p e č í

01
Základní rozsah
02
Doložka V70 Čisté finanční škody
03
Doložka V723 Věci převzaté nebo užívané
04
Doložka Vl i l Regresní náhrady
Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Ke
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 45,00 % tj. v Kě
Roění pojistné po zaokrouhlení v Kě

P o jis tn é v K č

34 123,6 500,13 178,5 500,59 301,26 685,32 616,-

6. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 31. 5. 2017 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části po
jistné smlouvy.
7. Přílohy
Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. C 119016

Klientský servis: +420 241 114 114, www.ceskapojistovna.cz
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Pojistná smlouva č.: 52397624-13

Kód pojištění: DP002

Stav k datu 31. 5. 2017

Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednáni
Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající
se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost
a pravdivost.
Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.
Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v

dne

Squadra Production s.r.o.
0931

Podpis (a razítko) pojistníka

Klientský servis: +420 241 114 114, www.ceskapojistovna.cz

Servisní jednotka
Příbram (age 141)
Náměstí
261

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřenéhouzavřením této smlouvy
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Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 6.3.2015 v 09:19:31.
EPVid:xbBo//Uub3KVxl8VW4R++Q

Úplný výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 119016
Datum zápisu:

22. listopadu 2006

Spisová značka:

C 119016 vedená u Městského soudu v Praze
zapsáno 22. listopadu 2006

Obchodní firma:

Sajler & partners s.r.o.
zapsáno 22. listopadu 2006

Sídlo:

Praha - Praha 4, Zlešická 1848, PSČ 14800
zapsáno 22. listopadu 2006

Identifikační číslo:

276 14 450
zapsáno 22. listopadu 2006

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným
zapsáno 22. listopadu 2006

Předmět podnikání:
velkoobchod
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zapsáno 22. listopadu 2006
•
vymazáno 23. července 2010
reklamní činnost a marketing
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
zprostředkování obchodu a služeb
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových
zázanmů
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 23. července 2010
hostinská činnost
zapsáno 23. července 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
zapsáno 23. července 2010

Údaje platné ke dni: 6. března 2015 04:55
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oddíl C, vložka 119016

Statutární orgán:
jednatel:
MICHAL CALTA,
Den vzniku funkce: 10. listopadu 2008
zapsáno 13. listopadu 2008
jednatel:

Den vzniku funkce: 22. listopadu 2006
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 26. června 2013
jednatel:

Den vzniku funkce: 22. listopadu 2006
Den zániku funkce: 4. února 2015
zapsáno 26. června 2013
vymazáno 13. února 2015
jednatel:
JANA PECHMANOVÁ,
Den vzniku funkce: 4. února 2015 *
zapsáno 13. února 2015
Způsob jednání:

Společnost má jednoho jednatele. Jednatel je oprávněn jednat jménem
společnosti ve všech věcech samostatně.
zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 13. listopadu 2008
Společnost má dva jednatele. Jménem společnosti jedná každý jednatel
samostatně, s výjimkou níže uvedených případů, kdy jsou povinni jednat všichni
jednatelé společně:
,
- zcizování a zatěžování nemovitostí
- uzavírání smluv, jejichž předmětem je plnění přesahující v každém jednotlivém
případu částku ve výši 50.000,-Kč
- jakýkoliv dalších právních úkonů, u nichž hodnota peněžitého i nepeněžitého
plnění převýší pro každý jednotlivý případ částku ve výši 50.000,-Kč
zapsáno 13. listopadu 2008

Společníci:
Společník:

zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 13. listopadu 2008
Podíl:

Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100%
O bchodní podíl: 100%
i

Společník:

zapsáno 22. listopadu 2006
vymazáno 13. listopadu 2008

MICHAL CALTA,

i

Údaje platné ke dni: 6. března 2015 04:55
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oddíl C, vložka 119016

zapsáno 13. listopadu 2008
Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
zapsáno 13. listopadu 2008

Společník:

zapsáno 13. listopadu 2008
vymazáno 26. června 2013
Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
zapsáno 13. listopadu 2008
vymazáno 26. června 2013

Společník:

zapsáno 26. června 2013
vymazáno 13. února 2015
Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
zapsáno 26. června 2013
vymazáno 13. února 2015

Společník:

JANA PECHMANOVÁ,

zapsáno 13. února 2015
Podíl:

Vklad: 100 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Druh podílu: základní
Kmenový list: nebyl vydán
zapsáno 13. února 2015

Základní kapitál:

200 000,- Kč
zapsáno 22. listopadu 2006

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
zapsáno 13. února 2015

„Údaje souhlasí se skutečností."

Datum:

Údaje platné ke dni: 6. března 2015 04:55
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Česká Televize
Realizace Domu ČT MFFKV 2017

Obsah prezentace
-

17) Technický půdorys stavby 2017

3) Specifikace poptávky
18 - 21) Interiérové rozložení prostoru stavby 2017

a.- 4) Podoba realizace stavby
22) Půdorys stavby v exteriéru 2017
.a.- 5) Technické parametry 1NP
23) Podoba interiéru a stavby
■ 6) Technické parametry 2NP, 3NP
24) Podoba interiéru a exteriéru stavby
• 7 -1 3 ) Vizuál stavby 2017
25) Timing realizace 2017
a 14) Technický půdorys stavby 2017 - 1.patro
26 - 27) Produkční shrnutí + kavárna
15) Technický půdorys stavby 2017 - 2.patro
28) Tým Squadra Production pro ČT 2017
16) Technický půdorys stavby 2017 - 3.patro
29 - 33) reference Realizace Dům ČT 2013 - 2014 - 2015 - 2016

Specifikace poptav

Realizace domu pro 52. Filmový festival v Karlových Varech 2017
Termín 30. června - 8. července 2017
Lokace Divadelní náměstí Karlovv Varv

Karlovy Vary

International Film Festival
3

Podoba realizace stavby
Vzhledem k již čtyřleté zkušenosti s realizací stavby Domu Č I jsme pro nabídku realizace v roce 201/ připravili novou
podobu stavby.
Stavba z komponentů KOMA splňuje účely Domu ČT požadovaná kritéria:
°
°
•
°
•
°
°
•

je projektována přímo na dlážděný prostor parku a splňuje tak požadavek města pro šetrné zacházení s parkem
spodní patro je realizováno samostatnou konstrukcí, na kterou je osazeno první patro z modulů Koma
komponenty působí jako pevná, stabilní stavba
svěží, moderní a čistý design v kontrastu historického města
možnost dostatečných ploch pro branding
dle potřeby počasí se dá stavba jak vytopit, tak i klimatizovat
stále držíme bezbariérový přístup do přízemní části
rozměrově je stavba větší než v minulých letech

* Celá stavba je zrealizována pomocí lichoběžníkových City modulů, které jsou osazeny na ocelovou nosnou konstrukci, která je
rozebíratelná - šroubovatelná.
- Realizace popis:
9 vyrovnání a osazení ocelové nosné konstrukce - přízemí
° osazení 1.NP
° smontování celé ocelové nosné konstrukce a osazení prostor moduly pro 2.NP
° dokončení terasy, schodiště a pochozí střešní terasy včetně zábradlí
° demontáž bude postupovat v opačném pořadí

Technické parametry 1NP
1NP
3
6
°
°

zázemí pro ČT je tvořeno 1x City modulem - celková plocha - 15m2
přístup samostatnými dveřmi o š.80cm
propojení přes kavárnu dveřmi o š.80cm
v místnosti je 5x 220 V zásuvek, 8x stropních svítidel - natáčecích reflektorů, +1x mobilní klimatizace

° zázemí pro caterínq je tvořeno jedním atypickými moduly o š.2,07m a celkové délce 4,6m - celková plocha - 9,5m2
* 2x zásuvka 220V a 4x reflektorová svítidla a 1x mobilní klimatizace
3 vstup dveřmi 80 cm, propojení s kavárnou dveřmi o š.70 cm
3 prostor pro prodejnu a kavárnu je tvoře 3x City modulem a 2x spojovacím lichoběžníkovým modulem a 1x obdélníkovým
spojovacím modulem - celková plocha - 61,5m2
s v prostoru pro prodejnu jsou 5x zásuvky 220V a 8x reflektorová svítidla; a 1x mobilní klimatizace
° v prostoru pro kavárnu jsou 4x zásuvky na 220V + 16x stropní reflektorová svítidla + 1x mobilní klimatizace
• stěny kavárnyjsou prosklené jednoduchým sklem s mezerami
° boky kavárnyjsou opatřeny skleněnými posuvnými dveřmi, prostřední propojovací modul je opatřen posuvnými skleněnými
dveřmi
3 celá kavárna je prosklená plným zasklením s mezerami viz. foto detail.
=> terasa před kavárnou o šířce 8 m a hloubce od 2,2 po 2,8m o ploše cca 20m2
5

"echnické parametry 2NR 3NP
2NP
°
0
°
°

prostor pro workshopy ie tvořen 8x City moduly o celkové ploše 120m2
plocha je z půlky opatřena plnými stěnami, které jsou tvořeny překližkou a z poloviny prosklenými stěnami
levý vstupní modul je opatřen 6x posuvnými dveřmi, které umožňují bud' otevřít celou stěnu nebo jednotlivé vstupy
místnost je opatřena celkem 22 ks zásuvkami 220 V, 64 ks stropními reflektovými svítidly a 4ks mobilními klimatizacemi

s terasa před vchodem do místnosti pro Č T je opatřena slzičkovým plechem a zábradlím; piocha cca 21m2

3NP
* terasa ie tvořena 8x terasovými lichoběžníkovými díly, pochozí plocha je tvořena slzičkovým plechem
° celková plocha terasy je 120m2
• kolem celé terasy je zábradlí

° dále sestava obsahuje 1x elektroměrovou skříň s jističi

6

Podoba interiéru stavby
Interiér stavby bude vybaven mobiliářem České televize, dále mobiliářem od vybraného provozovatele kavárny a
případně dalším.

Přízemí:
■ Prostor kavárny - vybaven mobiliářem caterera/ provozovatele kavárny (pulty, chladící stěny atd.)
.

Informační a prodejní Stánek Č T - bude vybaven prodejním pultem a také mobiliářem z minulých realizací

• Zázemí realizačního týmu ČT - mobiliář zajišťuje ČT
■ Slunečníky pro terasy budou použity z minulých let, pouze zajistíme do výrobu, pro využití na střešní terase

23

Podoba interiéru a exteriéru stavby
-

Zde pro představu reálné provedení stavby fotografie z realizace pro Design Week ve Zlíně 2016, kde částečně bylo
provedeno 1NP stavby, kterou navrhujeme pro Dům ČT

Tirning realizace 2017
. 17.5.
• 1 7 .-2 6 .6 .

v brzkých ranních hodinách zahájení stavby - podložení stavby, stavba nosné konstrukce
realizace stavby, interiérové práce

.

2 6 .-2 7 .6 .

venkovní branding stavby

.

27.6.

realizace vybavení kavárny

.

28.6.

v odpoledních hodinách předání stavby produkci ČT

.

29.6.

realizace vybavení interiéru a exteriéru stavby

.

30.6.

otevření Domu ČT pro hosty

.

30.6. - 8.7. provoz Domu Č I v rámci MFFKV 2016

■ 9. 7.

likvidace vybavení kavárny

• 1 0 .-1 4 .7 .

deinstalace stavby

25

Produkční shrnutí
. Realizační/provozní body - vycházíme ze spolupráce z předchozích ročníků MFFKV 2013, 2014, 2015, 2016
Čl každoročně zajišťuje:
. Zábor plochy pro stavbu a její provedení/likvidaci je nutný od 17. 6. do 14. 7. 2017
vč. zajištění vjezdových karet do centra města, dle speciálního režimu v době MFFKV
■ Elektřina, voda, toalety pro personál - nutná možnost připojení a využití v divadle nebo v pronajatém bytě na Divadelním
náměstí (viz. předešlé roky) na celou dobu realizace vč. stavby a likvidace
• Toalety pro návštěvníky vč. každodenního servisu
.

Odpad - nutné zajistit od města kontejner na odpad a jeho servis

■ Úklid - nejen uvnitř stavby, ale i v celém parku by měl být zajištěn pravidelný úklid celého okolí
.

Security- dozor nad objektem 24hodin denně (nutná podmínka od dodavatele stavby)

• Technik - vzhledem k technickému vybavení (rozvodna, světla, zvuk, projekce atd.) by měl být po celou dobu realizace
stavby na místě technik

26

Tým SQUADRA Production pro ČT 2017
Přípravu, dozor nad stavbou i je jí samotný provoz v době festivalu bude zajišťovat realizační tým,
který má s provozem domu ČT zkušenosti z minulých let.
... N áš tý m zůstá vá ste jný:
Production Director, 16 let praxe v oboru
Senior Production Executive, 13 let praxe v oboru
- Production Manager, 12 let praxe v oboru

28

Reference realizací předešlých ročníků
Dům ČT 2013 - 2016

29

♦

Realizace ročník 2013

<r

Realizace ročník 2014

____

Realizace ročník 2016
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závěr
Na závěr bychom chtěli poděkovat za možnost zúčastnit se výběrového řízení.
Rádi budeme i v letošním roce pro Českou televizí realizaci Domu ČT zajišťovat.

Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Jana Pechrnanová, Production Director, tel.:
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