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Smluvní strany 
 
 
Příspěvková organizace: Nemocnice Na Homolce 
IČ: 00023884 
DIČ: CZ00023884 
Se sídlem: Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5 - Motol 
jednající: MUDr. Vladimírem Dbalým, MBA, ředitelem nemocnice 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5 
Č.ú.:  5012-1816024093/0300 
 
dále jako „objednatel“ na straně jedné 
 
a 
 
Jméno, příjmení/Firma: …………………….1 
IČ: ……………… 
DIČ: ……………… 
Místem podnikání/Sídlem: ……………….......... 
Jednající: …………………….. 
Bankovní spojení: ……………….......... 
Č.ú.: ……………….......... 
 
dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné 
 
(dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“) 

 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 262 odst. (1) a dále  

ustanoveními § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění platných 
předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), tuto 

 
 
 
 

RÁMCOVOU SMLOUVU O DÍLO 
č. …../2011 

(dále jen „Smlouva“) 
 
 

1. Postavení smluvních stran 

1.1. Objednatel je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky, a jež je zřízená zřizovací listinou vydanou podle ust. § 39 odst. 
1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 54 
odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1.8.2001 č.j.: 16037/2001. Úplné znění zřizovací 
listiny bylo vydáno 10.5.2007 pod č.j. MZDR 2942/2007. 

                                                 
1 Uchazeč doplní svoje identifikační údaje 
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1.2. Zhotovitel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění / právnickou 
osobou, společností s ručeným omezeným / akciovou společností, zapsanou v obchodním 
rejstříku vedeném ………. soudem v ……., oddíl …, vložka …... Kopie živnostenského 
oprávnění / Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.2 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním 
stavebních prácí obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této 
smlouvy. 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Předmětem této smlouvy úprava práv a povinností smluvních stran při uzavírání dílčích smluv 

o dílo, na jejichž základě bude zhotovitel pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí 
realizovat stavební práce včetně dodávek materiálů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 
2 této smlouvy. 

2.2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou odměnu. 

3. Objednávka; uzavření smlouvy o dílo  
3.1. Objednatelem zaslaná objednávka je návrhem příslušné smlouvy o dílo. Smluvní vztah, resp. 

dílčí smlouva o dílo, vzniká v okamžiku bezvýhradné akceptace objednávky zhotovitelem. 
Pokud zhotovitel neakceptuje celou objednávku bezvýhradně, smluvní vztah nevzniká. 
V případě, že zhotovitel připojí k objednávce, resp. návrhu smlouvy o dílo, své protinávrhy, 
vzniká smluvní vztah ohledně provedení díla až v okamžiku potvrzení všech protinávrhů 
objednatelem. Takto uzavřená smlouva o dílo (dále jen „Dílčí smlouva o dílo“) se řídí 
podmínkami uvedenými v Dílčí smlouvě o dílo a touto smlouvou.  

3.2. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

a) identifikační údaje objednatele (název, sídlo, IČ, DIČ), 
b) identifikační údaje zhotovitele (firma/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, 

IČ, DIČ), 
c) určení požadovaného plnění a jeho rozsahu (dále jen „Dílo“), 
d) pokyny objednatele k provedení Díla, 
e) určení termínu pro zahájení a dokončení Díla, 
f) kontaktní osobu objednatele. 

3.3. Akceptace objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  

a) evidenční číslo objednávky (smlouvy) přiřazené zhotovitelem, 
b) jednoznačné určení Díla, 
c) termíny zahájení a dokončení Díla, 
d) identifikaci stavbyvedoucího včetně telefonického a e-mailového kontaktu na něj,  
e) cenu za jednotku bez DPH, celkovou cenu, výši DPH. 

3.4. Objednatel je oprávněn zasílat objednávky v pracovních dnech v čase od ……… hod do 
………  hod. Je li doručena objednávka mimo tuto dobu, má se za to, že byla zhotoviteli 
doručena následující pracovní den v ……… hodin.3 

3.5. Nedoručí-li zhotovitel akceptaci objednateli do dvou pracovních dnů od jejího obdržení, nebo 
pokud zhotovitel nesdělí objednateli protinávrhy a/nebo výhrady k objednávce ve stejné lhůtě, 
má se za to, že objednávku objednatele akceptoval okamžikem obdržení objednávky. 

                                                 
2 Uchazeč upraví ustanovení tak, aby odpovídalo realitě. 
3 Uchazeč doplní dle své pracovní doby. Zadavatel požaduje příjem objednávek nejméně v době od 8.00 do 16.00 
v pracovních dnech. 
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3.6. Objednávky a akceptace objednávek na základě této smlouvy budou mít vždy písemnou 
formu a pokládají se za doručené druhé smluvní straně, pokud jsou doručeny prostřednictvím 
e-mailových nebo faxových kontaktů uvedených v odst. 16.2. a 16.3. Smlouvy.  

4. Provedení a předání Díla 
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla v termínu stanoveném Dílčí smlouvou o dílo za 

podmínky, že bude k tomuto datu protokolárně předáno místo provádění Stavební činnosti 
(dále jen „Staveniště“). 

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat plnění specifikované v Dílčí smlouvě o 
dílo v termínu stanoveném Dílčí smlouvo o dílo. Součástí předání Díla objednateli je také 
předání vyklizeného Staveniště včetně hrubého úklidu. 

4.3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla, bezodkladně informovat 
a upozorňovat určeného zástupce zhotovitele o námitkách k průběhu nebo kvalitě prací. 

4.4. O průběhu prací v souvislosti s prováděním Díla je zhotovitel povinen vést stavební deník. 
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí určený zhotovitelem v akceptaci. 
Dohody zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změnu či dodatky této smlouvy 
nebo Dílčí smlouvy o dílo.  

4.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět Dílo s maximální snahou o minimalizaci negativních 
dopadů stavby na provoz objednatele jako zdravotnického zařízení. 

4.6. Zhotovitel se povinen provádět Dílo řádně, v souladu se všemi platnými právními předpisy 
České republiky a s technickými a kvalitativními normami. 

4.7. Zhotovitel je zejména povinen při provádění prací postupovat v souladu s pokyny objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele k prováděným pracím 
a upravit dle nich způsob realizace jednotlivých prací. Bude-li mít zhotovitel za to, že pokyny 
objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace Díla neúplné nebo nevhodné, je povinen o 
této skutečnosti bezodkladně vyrozumět objednatele a vyžádat si doplnění, popř. 
specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů či pokynů navržených objednatelem 
bude v rozporu s technickými, popř. jinými normami a předpisy, je zhotovitel povinen na 
takovýto rozpor objednatele bezodkladně upozornit a předložit objednateli alternativní způsob 
řešení, který je s dotčenými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky 
objednatele.  

4.8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby konzultovat s objednatelem provádění Díla, 
informovat ho o postupu prací a v případě výskytu alternativních možností provedení Díla, 
vyžádat si od objednatele koncepční schválení způsobu provedení. 

4.9. V případě, že při předání Díla bude mít Dílo vady nebo nedodělky, které brání řádnému 
užívání, není objednatel povinen takové Dílo převzít. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen odstranit takové vady a nedodělky Díla ve lhůtě 2 pracovních dnů. 

4.10. Pokud zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí okolnosti nebo skutečnosti, které by mohly 
ohrozit realizaci Díla dle Dílčí smlouvy o dílo, je povinen neprodleně informovat o nastalé 
situaci objednatele, který neprodleně sdělí své stanovisko k situaci a za součinnosti se 
zhotovitelem určí další postup prací při provádění Díla.  

5. Pojištění Zhotovitele 
5.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená 

s realizací plnění dle této smlouvy, a to do výše pojistného plnění přesahujícího 1.000.000,- 
Kč s tím, že toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost objednatele 
6.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění Díla.  
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6.2. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících 
se ke konkrétnímu stavebnímu záměru objednatele, zejména však požadavky na zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví osob a protipožární ochranu. 

6.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7. Odměna 
7.1. Za řádně provedené a předané Dílo uhradí zhotovitel objednateli odměnu ve výši sjednané 

v Dílčí smlouvě o dílo, která bude stanovena v souladu s jednotkovými cenami 
specifikovanými v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „Cena díla“).  

7.2. Ke sjednané Ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 

8. Platební podmínky  
8.1. Cena díla dle předchozího článku bude uhrazena na základě faktury ve shora uvedené výši, 

která může být objednateli předložena k úhradě nejdříve po protokolárním předání a převzetí 
Díla. 

8.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Sjednanou cenu je možno překročit pouze při 
změně rozsahu prací na základě požadavku a s písemným souhlasem objednatele nebo 
vyskytnou-li se v průběhu plnění Dílčí smlouvy o dílo okolnosti, které mají objektivní a 
prokazatelný vliv na zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy 
předvídat (změna daňových předpisů apod.) 

8.3. Objednatel je povinen převzít plnění dle této smlouvy nebo jeho ucelenou část i před 
termínem plnění, čímž není dotčeno právo zhotovitele předložit závěrečnou fakturu nejdříve 
po protokolárním předání a převzetí Díla. 

8.4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli. 

8.5. Veškeré daňové doklady (faktury) musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného k datu uskutečnění zdanitelného plnění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví platného k témuž datu. Přílohou faktury bude kopie 
protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními stranami.  

8.6. V případě, že daňové doklady (faktury) nebudou mít odpovídající náležitosti nebo budou 
neúplné nebo chybné, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k opravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů.   

9. Odpovědnost za vady, záruka 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle podmínek Dílčí smlouvy o dílo 

a této smlouvy v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že 
bude bez vad a bude mít vlastnosti v Dílčí smlouvy o dílo a v této smlouvě dohodnuté.  

9.2. Dále zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nemá právní ani faktické vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě a v Dílčí smlouvě o dílo.  

9.3. Záruka za jakost na plnění dle této smlouvy se stanovuje na 24 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí Díla objednatelem. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen 
uplatnit písemně bez zbytečného odkladu, která musí obsahovat popis vady. 

9.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit 
ji v co nejkratším možném termínu ode dne doručení písemné reklamace. Je-li to technicky 
možné do 2 pracovních dnů, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li 
se smluvní strany, bude vada odstraněna do 5ti pracovních dnů od jejího nahlášení zhotoviteli, 
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nebrání-li odstranění okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

9.5. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

9.6. Odpovědností za vady se zhotovitel zprostí v případě prokázání vlivů vyšší moci na možnosti 
provedení Díla. 

9.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění reklamované vady Díla prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele.   

10. Vlastnické právo, nebezpečí škody 
10.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku objednatel. 

10.2. Nebezpečí škody na Díle ve smyslu ustanovení § 368 obchodního zákoníku nese od počátku 
až do doby řádného protokolárního předání Díla objednateli zhotovitel. 

11. Smluvní pokuty 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním Díla objednateli, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení s předáním Díla smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny Díla, s jehož předáním je v prodlení. 

11.2.  Smluvní strany dále sjednaly smluvní pokutu pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním 
vad a nedodělků Díla ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den 
prodlení. 

11.3. Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž se 
vztahuje, do 30 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně 
povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

11.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy není dotčena povinnost k náhradě škody 
a tato náhrada škody se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty.  

12. Postoupení práv a povinností 
12.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti, vyplývající mu z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele.  

12.2. Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění dle této smlouvy nebo jeho část prostřednictvím třetí 
osoby. V takovém případě však odpovídá jako by plnil sám. 

13. Trvání smlouvy  
13.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a je 

uzavírána na dobu určitou do 31.12.2012 nebo do okamžiku, kdy plnění poskytnuté ze strany 
zhotovitele na základě této smlouvy dosáhne částky ve výši 2.000.000,- Kč, podle toho, která 
skutečnost nastane dříve. 

13.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy a od Dílčí smlouvy o Dílo odstoupit v případech 
upravených obchodních zákoníkem a dále: 

a) pokud se ukáže, že zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost a odpovídající 
oprávnění k provedení předmětu plnění této smlouvy nebo pokud tuto způsobilost ztratí; 

b) pokud Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou, Dílčí smlouvou o dílo, 
platnými právními předpisy či s jinými svými povinnostmi, nedojde-li k nápravě takového 
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porušení do 3 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o tomto 
porušení s výzvou ke zjednání nápravy; 

c) pokud bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení; 

d) pokud zhotovitel nesplní povinnost podle článku 5. této smlouvy. 

13.3. Od Dílčí smlouvy o dílo je objednatel oprávněn odstopuj rovněž pokud nebudou dodrženy 
termíny předání Díla dle Dílčí smlouvy o dílo. 

13.4. V případě odstoupení od smlouvy, tato smlouva zaniká okamžikem doručení písemné zprávy 
oprávněné smluvní strany o odstoupení straně povinné.  

13.5. V případě Odstoupení od Dílčí smlouvy o dílo zaniká Dílčí smlouva o dílo okamžikem 
doručení písemné zprávy oprávněné smluvní strany o odstoupení straně povinné. 

13.6. Smluvní strany se dohodly, že se na jejich vztah založený touto smlouvou a Dílčí smlouvou o 
dílo nepoužije ustanovení § 351 odst. 2 obchodního zákoníku, a že si v případě odstoupení od 
této smlouvy a v případě odstoupení od Dílčí smlouvy o dílo nebudou vracet plnění, za které 
již bylo poskytnuto protiplnění. 

13.7. Povinnost Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků u Díla provedeného do odstoupení od 
Smlouvy platí i po odstoupení. 

14. Řešení sporů 
14.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vyplývající z realizace, výkladu nebo ukončení 

této smlouvy (dále jen „spory") budou řešit především smírnou cestou - dohodou. Nepodaří-li 
se takové dohody dosáhnout, může se kterákoliv ze stran obrátit na místně a věcně příslušný 
obecný soud. 

14.2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí 
vyplývajících z této smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem 
souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský 
soud v Praze, a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud 
pro Prahu 5. 

15. Důvěrnost informací a mlčenlivost 
15.1. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obsahu této smlouvy a o skutečnostech, o 

nichž se dozví v souvislosti s plněním dle této smlouvy. Uvedené informace se považují za 
důvěrné a bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany je není možné sdělovat třetím 
osobám. Za třetí osoby se nepovažují subdodavatelé či jiné osoby, jímž Zhotovitel v souladu 
s touto smlouvou svěří provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za dodržování mlčenlivosti 
subdodavatelů nebo jiných osob, kterým svěřil provádění Díla. 

15.2. Pro případ porušení povinnosti dle čl. 15.1. této smlouvy smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to pro každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta 
je splatná dnem následujícím po dni vzniku nároku na její úhradu. 

15.3. Dohodou o mlčenlivosti není dotčeno oprávnění smluvních stran informovat o skutečnostech, 
na něž se jinak vztahuje povinnost mlčenlivosti, své právní zástupce, daňové poradce 
a auditory a v případě, že tak stanoví obecně závazný právní předpis, také orgány policie, 
soudy, státní zastupitelství, příp. jiné státní orgány. 

16. Styk mezi stranami 
16.1. Každodenní styk mezi smluvními stranami bude ve věcech Dílčí smlouvy o dílo na straně 

zhotovitele probíhat prostřednictvím stavbyvedoucího, přičemž zhotovitel se zavazuje, že tato 
osoba bude plně kompetentní ve všech věcech souvisejících s Dílem, zejména k odbornému 
jednání ve věcech týkajících se provádění Díla. Stavbyvedoucí zajistí získání všech 
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potřebných informací vyžádaných objednatelem a bude objednateli poskytovat veškerou 
součinnost v rámci kontroly provádění Díla.      

16.2. Na straně zhotovitele je kontaktní osobou: 

 
jméno, příjmení: ………………….4 
telefon / fax: …………………. 
e-mail: …………………. 

16.3. Na straně objednatele je kontaktní osobou: 

 
jméno, příjmení: Ing. Stanislav Adam, provozně-technický náměstek 
telefon / fax: 257 272 310 / 257 210 689 
e-mail: stanislav.adam@homolka.cz 
 

16.4. Jakýkoliv styk mezi smluvními stranami bude zásadně písemný (s výjimkou každodenního, 
běžného styku mezi objednatelem a stavbyvedoucím), veškerá sdělení budou doručena buď 
osobně (zhotoviteli či stavbyvedoucímu, nebo objednateli či kontaktní osobě dle čl. 16.2. této 
smlouvy) nebo zaslána doporučeným dopisem, na adresu zhotovitele nebo na adresu 
objednatele, které jsou uvedeny v této smlouvě. Tyto adresy mohou být změněny písemným 
oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.    

16.5. Korespondence, zasílaná faxem, která má být považována za oficiální sdělení musí být 
dodatečně potvrzena písemně zasláním originálu zprávy. 

16.6. Účastníci smlouvy tímto souhlasí, že Smlouva a ustanovení v ní obsažené budou řízeny 
a vykládány dle práva České republiky zejména ustanoveními smlouvy o dílo podle 
obchodního zákoníku. 

17.  Součásti smlouvy 
17.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

- příloha č. 1 Výpis z obchodního rejstříku / Živnostenské oprávnění zhotovitele5 

- příloha č. 2 Specifikace prací a materiálu, ceník 

18. Závěrečná ustanovení 
18.1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje 

neplatnost tohoto ustanovení neplatnost Smlouvy jako celku, smluvní strany se tímto zavazují 
nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá úmyslu 
smluvních stran v době uzavření této smlouvy. 

18.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými, průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně podepsány oběma účastníky 
smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

18.3. Dílčí smlouvy o dílo mohou být uzavírány pouze v souladu s touto smlouvou a nemohou tuto 
smlouvu měnit. 

18.4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního 
zákoníku, dohodly, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem 
č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem. 

18.5. Zhotovitel tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 401 zákona č. 513/1991 Sb., 
Obchodního zákoníku, prodlužuje promlčecí lhůtu všech nároků objednatele vyplývajících 
z této smlouvy na 10 let od jejich počátku.  

                                                 
4 Uchazeč uvede kontaktní údaje na kontaktní osobu. 
5 Uchazeč ponechá výrok, který odpovídá realitě. 
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18.6. Objednatel tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 401 zákona č. 513/1991 Sb., 
Obchodního zákoníku, prodlužuje promlčecí lhůtu všech nároků Zhotovitele vyplývajících 
z této smlouvy na 10 let od jejich počátku.  

18.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jeden 
obdrží zhotovitel a dva objednatel. 

18.8. Účastníci svým podpisem na této smlouvě výslovně stvrzují, že si celou smlouvu přečetli, 
porozuměli jí, souhlasí s jejím obsahem a zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola podpisy svých 
oprávněných zástupců. 

 

 
V ………. dne ………… 

 
 
 
 
 

…………………………………… 

V Praze dne ………… 
 
 
 
 
 

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

Nemocnice Na Homolce 
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA 

ředitel nemocnice 
zhotovitel objednatel 

  
 


