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SMLOUVA O DÍLO
č. Objednatele: 69/100/2020
č. Zhotovitele: 1055006652

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními 
stranami: 

Českou republikou - Nejvyšším kontrolní úřadem
se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
jejímž jménem jedná: PhDr. Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce, na základě pověření
IČ: 49370227

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a

PORR a.s. 
se sídlem: Dubečská 3238/36,  100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560
Zastoupené: Ing. Dušanem Čížkem, MBA a Josefem Husarem, členy představenstva

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
Na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem Výstavba sídla Nejvyššího 
kontrolního úřadu – opakované řízení, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-043935 
Objednatel rozhodl o výběru dodavatele, přičemž nejvhodnější nabídkou je nabídka 
Zhotovitele;
Zhotovitel má zájem pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně provést dílo, 
spočívající ve výstavbě nového sídla Objednatele, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě o dílo 
(dále jen „Dílo“):

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tomto znění Smlouvy o dílo:

1. V této Smlouvě o dílo musí mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován ve 
smluvních podmínkách, na které tato Smlouva o dílo odkazuje.

2. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí 
být čteny a vykládány:

a) Dopis o přijetí nabídky datovaný 28. 05. 2020;
b) Dopis nabídky datovaný 31. 03. 2020;
c) Příloha k nabídce;
d) Zvláštní podmínky Objednatele;



2

e) Obecné podmínky FIDIC;
f) Požadavky Objednatele;
g) Vyplněné Formuláře;
h) Návrh Zhotovitele.

(Smlouva o dílo a dokumenty uvedené shora pod písm. a) až h) společně také jen jako 
„Smlouva“).

3. Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli, že pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
provede a řádně dokončí Dílo na základě Návrhu Zhotovitele a odstraní na něm všechny 
vady, a to v souladu s ustanoveními Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Návrh Zhotovitele 
je pro něj závazný a jednotlivé prvky tvořící Návrh Zhotovitele je oprávněn změnit pouze 
za kvalitativně vyšší.

4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a řádné dokončení Díla 
a odstranění jeho vad Smluvní cenu v termínech a způsobem stanoveným ve Smlouvě.

5. Tato Smlouva je vypracována v elektronickém vyhotovení a podepsána elektronickými 
podpisy.

6. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Součástí této Smlouvy jsou i následující přílohy neuvedené v čl. 2 Smlouvy:

a) Pověření PhDr. Radka Hauberta, vrchního ředitele správní sekce
b) Soupis dokumentů stavebního povolení

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

PhDr. Radek Haubert Ing. Dušan Čížek, MBA
vrchní ředitel správní sekce 
na základě pověření

Josef Husar

                             členové představenstva
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