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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

Česká republika - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 
IČ: 45251002 
Skřetova 44/6, 120 00 Praha 2 
č. účtu 19223001/0710 
zastoupená: Ing. Petrem Bartošem, vedoucím Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání 
(dále objednatel) 

a 

SanSta podlahové studio, s.r.o. 
IČ: 27425100 
sídlem: Soudní 8/1515,140 OOPraha 4 
zastoupená jednatelem Davidem Sánchezem 
(dále zhotovitel) 

tuto 

Smlouvu o dílo 
ve smyslu ustanovení § 262 a § 536 a násl. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

I . 
Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v 61. I I I . popsaný předmět plnění za 
sjednanou cenu a objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

I I . 
Prohlášení o způsobilosti 

Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich způsobilost a volnost uzavřít tuto smlouvu, jakož i 
způsobilost ke všem souvisejícím právním úkonům, není nijak omezena ani vyloučena. 

I I I . 

Předmět plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit výměnu podlahové krytiny v tomto rozsahu: 

Výměna podlahové krytiny - Zasedací místnost (117 m 2) 

jednotková 
cena bez DPH nr/bm 

celková cena 
bez DPH DPH 

celková cena vč. 
DPH 

demonáž stávající krytiny (koberec) 25 Kč 117 2 925 Kč 21% 3 539 Kč 
vy stěrko vání spodní podlahy vč. penetrace 210 Kč 117 24 570 Kč 21% 29 730 Kč 
montáž podlahové krytiny dle specifikace 85 Kč 117 9 945 Kč 21% 12 033 Kč 
olištování 80 Kč 50 4 000 Kč 21% 4 840 Kč 
podlahová krytina dle specifikace - materiál 930 Kč 125 116 250 Kč 21% 140 663 Kč 
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Výměna podlahové krytiny - chodba (23 m 2) 

demonáž stávající krytiny (koberec a lino) 50 Kč 23 1 150 Kč 21% 1 392 Kč 
vystěrkování spodní podlahy vč. penetrace 210 Kč 23 4 830 Kč 21% 5 844 Kč 
montáž podlahové krytiny dle specifikace 85 Kč 23 1 955 Kč 21% 2 366 KČ 
montáž krytiny na schody vč. schodových hran 2 000 Kč 21% 2 420 Kč 
olištování 80 Kč 23 1 840 Kč 21% 2 226 Kč 
podlahová krytina dle specifikace - materiál 930 Kč 30 27 900 Kč 21% 33 759 Kč 

odvoz demontovaného materiál + lirubý úklid 3 300 Kč 21% 3 993 Kč 

Specifikace podlahové krytiny: Omyvatelné kobercové čtverce The LOOM+ Technology Proven 
inovation. 

2) Potřeba vystěrkování spodní podlahy vč. případné penetrace bude posouzena na návrh zhotovitele až 
po demontáži stávající podlahové krytiny. Tento návrh musí být odsouhlasen objednatelem a jeho 
rozsah a cena nesmí překročit údaje uvedené v bodu 1 článku III této smlouvy. 

3) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony, 
kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného předmětu díla, včetně ekologické likvidace 
demontované stávající krytiny. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně 
nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě 
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

IV. Termíny 

1) Zhotovitel se zavazuje provést služby uvedené v článku I I I . v termínu od 22. 6. - 15. 7. 2016. 

2) Zhotovitel bude postupovat podle harmonogramu, který bude sjednán mezi zhotovitelem a 
objednatelem. Obě smluvní strany konstatují, že termíny stanovené v harmonogramu jsou orientační 
pro zajištění reálnosti zhotovení díla ve sjednaném termínu. 

V. Cena 

1) Cena sjednaná za zhotovení služeb je v souladu s cenovou nabídkou předloženou zhotovitelem dne 
29. března 2016 a je v částce 242 805 Kč. Cena je uvedena vč. DPH. 

2) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o každém navýšení předpokládané ceny 
uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy a vyžádat si od objednatele její odsouhlasení. 

VI. Platební podmínky 

1) Objednatel uhradí cenu sjednanou v článku V. této smlouvy na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem. 

2) Daňový doklad bude vystaven po skončení prací uvedených v článku I I I . po jejich 
odsouhlasení objednatelem. 



3) Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a 
běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového 
nebo opraveného. 

4) Osobou objednatele oprávněnou k odsouhlasení za stranu objednatele je Jan Nemeš. 

5) Splatnost daňového dokladu je 14 dní od data jeho doručení na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Případné reklamace faktury je nutno provést písemně do 
7 kalendářních dnů ode dne doručení faktury; nebyla-li reklamace provedena ve 
stanoveném termínu, má se za to, že zadavatel fakturu schválil a zavázal se na jejím základě 
plnit. 

1) Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou každého daňového dokladu uhradí 
zhotoviteli smluvní pokirtu ve výši 0,5% zúčtované částky za každý započatý den 

2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku IV. odst. 
1. této smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu. 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních 
stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána 
dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 536 a 
násl. obchodního zákoníku v platném a účinném znění. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
pojednom. 

V I I I . Sankce 

prodlení. 

IX. Záruky 

1) Na služby definované v předmětu plnění se vztahuje záruka po dobu 2 let. 

X. Závěrečná ustanovení 

V Praze dne ¿ofó 

David Sánchez 
zhotovitel 
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