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smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci

uzavj'ená podle § 269 odst. 2 a násL zákona Č. 5] 31199] Sb., ve znění pozdějších pi'edpisů (dále
jen "Obchodní zákoník")

Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavi'ely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a
řádně zastoupené,

smluvní strany:

smluvní strany:

1. Fond národního majetku České republiky, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A LXII, vložka 174,
se sídlem: Rašínovo nábřeží 42, Praha 2,
IČ: 41692918
bankovní spojení: ČSOB, divize IPB, Praha I
číslo účtu: 421657/0300
zastoupený: Ing. Pavlem Suchým, 1. místopředsedou výkonného výboru FNM ČR

a
Ing. Milošem Ečerem, členem výkonného výboru FNM ČR

(dále jen "objednatel,,)

a

2. GEOSAN GROUP a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 5392,
se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02
Doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7
IČ: 25671 464
bankqvní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 4
číslo účtu: 420 340 319/0800
zastoupena: Luďkem Kostkou, předsedou představenstva
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen "smluvní strany")
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7. I

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
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VII.
Slevy z ceny díla a sankce

V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v tennínu uvedeném v čJ. III. této smlouvy
se snižuje cena za provedení díla bez DPH sjednaná v bodě 2.1 této smlouvy o 2 % za
každý započatý měsíc, po který bylo předání díla zpožděno.

Snížení ceny díla dle bodu 7. 1 této smlouvy je limitováno max. do výše 15% z ceny za
provedení díla bez DPH sjednané v bode 2.1 této smlouvy.

Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o slevě z ceny a smluvní
pokutě dotčeno.

Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou
naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 10% ceny za provedení díla bez DPH sjednané v bodě 2.1 této smlouvy s tím, že k
případné úpravě ceny za provedení díla dle bodu 2.2 se nepřihlíží. Pro vyloučení
pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku
na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli
úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 369 Obchodního zákoníku. Tím
není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti výkonu zádržného práva. Pro
vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou
faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čI. V. této smlouvy.

V případě prodlení právnické osoby s plněním povinností popsaných v čJ. VID a X. této
smlouvy se termíny plnění zhotovitele prodlužují o dobu prodlení právnické osoby, ovšem
pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení právnické osoby v prokazatelné příčinné
souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem podle této smlouvy a plnění, které
měla poskytnout právnická osoba, si zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela
nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně infonnovat objednatele o
prodlení právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.

--..------.- -- --.
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XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti "vyšší moci",
jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písenmě oznámena, trvají déle než 3
kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 20.6 nedohodly jinak.

15.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže prodlení zhotovitele s plněním
termínu uvedených \" čI. lIJ této smlouvy je delší než tIi měsíce, a to z důvodu na straně
zhotovitele. Objednatel může též od smlouvy odstoupit \ případě porušení ze strany
zhotoví tele jeho jakýchkoli dalších podstatn)'ch závazků dle této smlouvy.

I5.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatností faktury, jak je stanoveno \'
čJ. V této smlouvy. O dobu prodlení objednatele s úhradou faktur se prodlužuje tennín
předání díla. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není \'
prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čI. V této
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smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem
podepsaným statutárním orgánem smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají
všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 351
Obchodního zákoníku.

Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou není žádná smluvní strana
oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně
ukončit.

XVI.
Odpovědnost za vady a záruka

16.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání.

16.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným v
příslušných rozhodnutích orgánů státní správy dle čJ. I této smlouvy.

16.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou,
příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele a realizačním projektem.

16.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů
jeho kvality v souladu s čJ. XI této smlouvy v délce 7 let po úspěšném protokolánúm
předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad.

16.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá.

16.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to,
že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních,
rekultivačních a časových parametrů nápravných opatření.

XVII.
Vady díla

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této
smlouvě a ustanoveními Obchodního zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy budou postoupeny na
právnickou osobu.

17.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této
smlouvy.

17.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta může být upravena po dohodě
smluvních stran.

XVIII.
Nároky z vad díla

18.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a
ustanoveními Obchodního zákoníku.
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Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamací.

V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit
či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních,
ekologických či jiných závažných dÚvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na
náklady zhotovitele, nezapočne-Ji s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl
se záměrem objednateJ v pňměřené Jhůtě předem obeznámen.

18.4 Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívání díla, jedná se o
nepodstatné porušení smlouvy a objednateJ uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle §
437 Obchodního zákoníku.

18.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu.
Ohledně průběhu odstraňování vad sepíší smluvní strany závazný podrobný časový a věcný
rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních
stran.

18.6 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol
vystaví zhotovítel.

Protokol musí obsahovat:

jména zástupců smluvních stran

datum uplatnění reklamace a č.j. reklamace

popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění

datum zahájení a datum ukončení odstranění vady

celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění)

VY.iádření,zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu

stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu
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