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1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ: 190 22 

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 

  

(dále jen „Objednatel“) 
 a 

 

Zhotovitel: Společnost s názvem „Společnost pro GTM metra úseku ID1a – OL1“ 

vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 22.11.2018 

se sídlem na adrese správce společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s. 

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 

číslo účtu:   5080131184/5500 

korespondenční adresa pro doručování faktur: 
STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

č. smlouvy zhotovitele: SDI/2702-841/TC/27/19/05 

 

tvořená společnostmi: 
 

Správce společnosti: 
 

STRABAG a.s. 
společnost se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, DIČ: CZ60838744, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7634, 
zastoupená: Ing. Tomáš Hajič - prokurista, Ing. Renata Hamrská - prokuristka 

 
Stavbu provádí:  STRABAG a.s., odštěpný závod Praha,  

sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
 

a 
 
Druhý společník: 
 
Energie - stavební a báňská a.s. 
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společnost se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČO: 451 46 802, DIČ: CZ45146802, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B sp. zn. 1399, 
zastoupená: Ing. Richard Záruba – statutární ředitel 

 
a 
Třetí společník: 
 
STRABAG AG 
společnost se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika, 
registrační číslo: FN 61689 w, podnikající na území ČR prostřednictvím svého odštěpného 
závodu s názvem STRABAG AG – odštěpný závod, sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 
00, IČO: 659 90 960, DIČ: CZ65990960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, sp. zn. A 18846, zastoupená: Ing. Ondřej Novák - vedoucí odštěpného závodu 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo níže uvedeného 
obsahu (dále jen „Smlouva“). 
 

 

2. Úvodní ustanovení 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek 
Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“ (dále jen 
„dílo“). Toto dílo je průzkumným geotechnickým dílem. Účelem díla je zejména získání 
potřebných informací o geologické stavbě a geotechnických vlastnostech horninového prostředí 
v místech budoucí stavby trasy I.D metra za účelem získání co možná nejpřesnějších podkladů 
pro účely zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Kromě samotného geologického 
průzkumu je také velmi významným úkolem tohoto díla ověření napěťo-deformačního stavu 
horniny přímo pod pilotami budovy Rezidence Rozhledna a pod základy dalších objektů. 
Současně se počítá se zahrnutím některých částí průzkumného díla do budoucí stavby trasy I.D. 

metra.  

2.2 Závazek založený touto smlouvou spočívá především v závazku Zhotovitele provést pro 
Objednatele sjednané dílo a v závazku Objednatele zaplatit za provedené dílo sjednanou cenu.  

2.3 Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení (zveřejněném ve Věstníku 
veřejných zakázek pod ev. č. Z2018-017243, konaném dle ZZVZ. Smluvní strany si proto 
sjednávají, že veškeré změny Smlouvy a závazku jí založeného lze provádět pouze za splnění 
podmínek stanovených ZZVZ. 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že v průběhu zadávacího řízení vedeného dle ZZVZ měl přístup k celé 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky, a to včetně Projektové dokumentace a měl právo žádat o 
jejich vysvětlení ve lhůtách stanovených v ZZVZ. Zhotovitel proto potvrzuje, že se v plném 
rozsahu seznámil se zadávací dokumentací, s rozsahem a povahou plnění, které bude 
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Objednateli poskytovat na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k plnění nezbytné. 

2.5 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že cena díla dle této Smlouvy může být hrazena 
z dotačních prostředků, zejména z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje v této souvislosti 
poskytnout Objednateli veškerou součinnost při plnění povinností Objednatele vůči řídícímu či 
kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na 
výzvu Objednatele veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích 

indikátorů, které si vyžádají řídící či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídícího či 
kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných prostor zhotovitele, kde bylo či je 
realizováno dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na 
pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. 
m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie a orgánů veřejné 

správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu 

s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem 
dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných 
povinností zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ. 

 

3. Předmět smlouvy 
 

3.1 Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je provedení díla s názvem „Výstavba trasy I.D 
metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ 
v úseku „OL1“. 

3.2 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností METROPROJEKT 
Praha a.s., IČO: 45271895, se sídlem nám. I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ: 120 00, pro úsek 
OL1, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), a to 
v následujícím rozsahu prací označených v Soupisu prací: 
3.2.1 Ražba a průzkum 

o Stavební část (ražby a injektáže) – C1/1 

o Geologický průzkum - E 

o Projektové a geodetické práce - VON 

o Související stavební objekty (příprava území, vjezdy a výjezdy ze staveniště, 
vodovodní, kanalizační a el. / VN přípojka staveniště, ochrana pěšího provozu, 
ochrana inženýrských sítí, demolice a provizorní dopravní značení) 

o Zařízení staveniště – ZS/1 

3.2.2 Údržba raženého díla po dobu 2 let 

o Stavební část po provedení ražeb – C1/2 

o Zařízení staveniště – ZS/2 

3.3 Ostatní části stavby popsané v Projektové dokumentaci nejsou součástí díla dle této Smlouvy 
a budou je provádět ostatní účastníci výstavby, popř. mají být provedeny až po ukončení závazku 
z této Smlouvy. Součinnost s nimi, spočívající především v nezbytném informování a koordinaci 
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postupu, a zejména pak součinnost poskytovaná zhotoviteli Komplexního GTM, spočívající dále 
v umožnění přístupu a poskytnutí případné nezbytné asistence zhotoviteli Komplexního GTM a 
účasti odpovědných osob na činnosti rady monitoringu, tvoří součást povinností Zhotovitele. 

3.4 Ve vztahu k části Projektové dokumentace, kterou je Technická zpráva pro „Úsek OL1 – C. 

Stavební část“ a „E. Geologický průzkum“ se pro vyloučení pochybností výslovně sjednává, že 

součástí díla není: 
3.4.1 kácení (tyto práce již byly provedeny), 
3.4.2 pasportizace (tyto práce jsou součástí Komplexního GTM), 
3.4.3 zajištění znaleckých posudků na objekty povrchové zástavby popsaných v čl. 6 na str. 9 

Technické zprávy (tyto práce jsou součástí Komplexního GTM), 
3.4.4 práce dle odst. 7.1.5 a 7.2.6 Technické zprávy (tyto práce jsou součástí Komplexního 

GTM), 

3.4.5 provedení likvidace díla dle čl. 13 Technické zprávy (provedení těchto prací se 
nepředpokládá), 

3.4.6 provedení té části geotechnického monitoringu, která je popsána v čl. 14 Technické 
zprávy (tyto práce jsou součástí Komplexního GTM). 

3.5 Veškerá veřejnoprávní a další povolení potřebná pro provedení díla, která nebyla uvedena v 

Projektové dokumentaci, je povinen obstarat Zhotovitel, s výjimkou veřejnoprávních a jiných 
povolení pro zařízení staveniště nebo jiných povolení, pokud o nich Projektová dokumentace či 
Smlouva výslovně stanoví, že je obstarává Objednatel. Zhotovitel je v případě nutnosti změn 
příslušných povolení, která obstarává Objednatel, povinen poskytnout Objednateli patřičnou 
součinnost. 

3.6 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platí, že součástí díla a povinností Zhotovitele je 
provedení veškerých prací, vč. základního vytýčení stavby vč. zařízení staveniště, geodetických 
prací nutných pro zhotovení díla a výkonu funkce úředně oprávněného zeměměřičského 
inženýra, popsaných ve výše uvedených částech Projektové dokumentace v Soupisu prací a dále 
provedení veškerých prací a dodávek, které jsou k provedení těchto prací nebo k dosažení 
výsledku Projektovou dokumentací předvídaného nezbytné či vhodné, včetně všech pomocných 
a přidružených činností vyžadovaných platnou legislativou (např. atesty, zkoušky, revizní zprávy, 
manipulace s výkopkem a jeho uložení, vč. případné deponie, likvidace odpadů apod.). A to i 

tehdy, pokud tyto práce či dodávky nejsou výslovně uvedeny v Projektové dokumentaci či 
jmenovitě označeny v Soupisu prací. Dále platí, že součástí závazku Zhotovitele je i projektování 
potřebné k provedení díla, a to případně i nad rámec čl. 12 Smlouvy. Odměna za veškeré tyto 
činnosti je zahrnuta v ceně díla stanovené v souladu se čl. 6, zejm. odst. 6.5 Smlouvy. 

3.7 Součástí závazku založeného touto Smlouvou je rovněž poskytování záruky na provedené dílo. 
3.8 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení díla jeho cenu, jejíž výše bude určena 

postupem upraveným v této Smlouvě. 
 

4. Harmonogram a doba provádění díla 
 

4.1 Celková doba provedení díla činí 37 měsíců. 
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4.2 Doba provedení stavební části díla činí 13 měsíců ode dne zahájení prací na díle. Stavební část 
díla zahrnuje činnosti uvedené v odst. 3.2.1 této Smlouvy. 

4.3 Po provedení stavební části díla bude Zhotovitel provádět údržbu díla, tj. činnosti uvedené v odst. 

3.2.2 této Smlouvy v délce nejvýše dvou 2 let (24 měsíců) ode dne provedení stavební části díla, 
pokud nebude tato doba postupem sjednaným v této Smlouvě dále prodloužena. 

4.4 Termín skutečného zahájení prací na díle je vázán na výzvu Objednatele. Objednatel vyzve 
Zhotovitele k zahájení prací na díle do 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy. 

4.5 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 14 dnů ode dne obdržení oznámení Objednatele dle 
předchozího odstavce. Den skutečného zahájení prací na díle oznámí Zhotovitel Objednateli 
písemně do 7 dnů ode dne obdržení oznámení Objednatele dle odst. 4.4 této Smlouvy. 

4.6 V den oznámeného skutečného zahájení prací předá Objednatel Zhotoviteli staveniště. O předání 
staveniště bude sepsán zápis. 

4.7 Od data skutečného zahájení prací na díle dle předchozího odstavce se dále odvozují veškeré 
doby a lhůty, pokud není v této Smlouvě sjednáno jinak. 

4.8 Základní postup prací na díle je stanoven v harmonogramu, který je součástí Projektové 
dokumentace. Na základě tohoto harmonogramu stanovuje zadavatel následující postupné 
závazné milníky: 
4.8.1 Zahájení prací na díle nejpozději v termínu dle odst. 4.5 této Smlouvy 

4.8.2 Výstavba těžní jámy – ZAHÁJENÍ ÚKOLU, 
4.8.3 Ražba průzkumné štoly – DOKONČENÍ ÚKOLU, 
4.8.4 Geologické vyhodnocení ražeb (1x) – DOKONČENÍ ÚKOLU. 

4.9 Do 28 dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele k zahájení prací dle odst. 4.4 této Smlouvy 
Zhotovitel zpracuje a Objednateli předloží podrobný harmonogram provádění stavební části díla 
dle odst. 4.2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“). 

4.10 Harmonogram bude odvozen od harmonogramu obsaženého v Projektové dokumentaci, přičemž 
jednotlivé termíny budou ekvivalentně posunuty dle skutečného dne zahájení prací. Zhotovitel 

může v Harmonogramu v rámci nabídky měnit jednotlivé termíny dokončení úkolů uvedené v 
harmonogramu z Projektové dokumentace, s výjimkou celkové doby provedení díla a termínu 
dokončení úkolu geologického vyhodnocení ražeb uvedených v harmonogramu z Projektové 
dokumentace, které Zhotovitel musí v Harmonogramu dodržet. Harmonogram bude členěn do 
úrovně stavebních objektů a jednotlivých částí díla vymezených v soupisu prací, a to vždy s 
vyznačením postupných závazných milníků. Dále bude obsahovat: 
4.10.1 pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí činnosti potřebné k provedení díla vykonat včetně 

předpokládaného načasování každé etapy postupu, 
4.10.2 projektování, zejm. tvorbu dodavatelské dokumentace, zadávání, výroby technologického 

zařízení (budou-li taková), 
4.10.3 termíny dodávek na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, a včetně doby na 

přípravu a předložení dokumentů, 
4.10.4 termíny předání dokladů potřebných pro převzetí a dokončení díla, 
4.10.5 posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných v Projektové dokumentaci, 
4.10.6 předpokládaný průběh finančního plnění Objednatele, vč. uvedení předpokládaného 

průběhu nákladů na správní a místní poplatky vč. stočného za balastní vody po dobu 
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údržby díla dle odst. 3.2.2 Smlouvy, odpovídající průběhu realizace Díla a pravidlům 
stanoveným ve čl. 6 Smlouvy, 

4.10.7 průvodní zprávu, která obsahuje: 

 obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních 
etap provádění díla (tam, kde je to dostačující, formou odkazu na příslušnou část 
Projektové dokumentace), 

 údaje o odhadovaném počtu pracovníků Zhotovitele v každé kategorii a počtu 

a každého typu mechanizace, a 

 smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 
provádění díla podle Smlouvy. 

4.11 Objednatel posoudí soulad předloženého Harmonogramu se Smlouvou a jejími přílohami. 
V případě souladu Harmonogram písemně schválí. Schválením se první znění Harmonogramu 

stává součástí a přílohou Smlouvy. 
4.12 V případě rozporu předloženého Harmonogramu se Smlouvou sdělí Objednatel Zhotoviteli své 

připomínky písemně a nařídí přepracování Harmonogramu a jeho opětovné předložení. 
4.13 Soulad Harmonogramu se Smlouvou posoudí Objednatel do 10 dnů ode dne jeho předložení 

Zhotovitelem. V této lhůtě Harmonogram buď schválí, nebo Zhotoviteli sdělí své připomínky 
k němu. Na základě sdělených připomínek je Zhotovitel povinen uvést Harmonogram do souladu 
se Smlouvou do 5 dnů. 

4.14 Pro postup Zhotovitele při provádění díla jsou bezvýjimečně závazné termíny postupných 
závazných milníků. Jejich termíny je možno měnit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě. 

4.15 Nad rámec povinností stanovených právními předpisy, sjednaných ve Smlouvě (včetně zejména 
postupných závazných milníků) a pokynů Objednatele dle Smlouvy vydaných, postupuje 
Zhotovitel při provádění díla samostatně. 

4.16 Termíny provedení prací uvedené v Harmonogramu mimo postupné závazné milníky a 

předpokládaný průběh finančního plnění Objednatele mají informativní povahu a Zhotovitel je 
oprávněn je po předchozím oznámení Objednateli změnit.  

4.17 Objednatel je oprávněn takovouto změnu dle odst. 4.16 odmítnout, pokud by byla v rozporu se 

Smlouvou, s Projektovou dokumentací, právními předpisy, úředními povoleními, či by vedla 

k vadám díla nebo jinému porušení povinností Zhotovitele při provádění díla. 
4.18 V případě, že má dojít ke změně dle předchozího odstavce z důvodu nedostatků či chyb 

v Harmonogramu či z důvodů přičitatelných Zhotoviteli či vzniklých v jeho právní sféře, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli a dalším účastníkům výstavby náklady, které v důsledku 
této změny účelně vynaložili. 

4.19 V případě, že se skutečný či předpokládaný postup prací z jakéhokoliv důvodu odchýlí (či má 
odchýlit) od Harmonogramu, vypracuje Zhotovitel do 3 dnů aktualizaci Harmonogramu, kterou 
předloží ke schválení Objednateli. Součástí aktualizace Harmonogramu bude vždy stručný popis 

důvodů, pro které dochází k aktualizaci. 

4.20 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že aktualizace Harmonogramu vždy odráží 
pouze skutečný stav provádění prací na díle. Aktualizací Harmonogramu není možno měnit 
Smlouvu ani práva a povinnosti stran. Aktualizace Harmonogramu nemá vliv na trvající prodlení 
stran ani smluvní termíny postupných závazných milníků. V případě, že se skutečný postup prací 
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na díle dostane do rozporu s termínem postupného závazného milníku, bude v aktualizovaném 
Harmonogramu vždy současně vyznačen jak smluvně závazný termín postupného milníku, tak i 
aktuálně předpokládaný termín jeho skutečného dosažení. 

4.21 Nastanou-li skutečnosti opravňující Zhotovitele dle názoru Objednatele k revizi Harmonogramu 

spočívající v prodloužení termínu odevzdání Díla nebo termínu kteréhokoli závazného milníku, 
stanoví Objednatel po řádném projednání se Zhotovitelem délku tohoto prodloužení a bude o tom 
písemně informovat Zhotovitele, úprava termínů závazných milníků musí být provedena 
dodatkem ke Smlouvě. Skutečnosti podle předchozí věty musí být objektivní a nesmí vzniknout 
neplněním nebo porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele, případně, za ně nesmí Zhotovitel, byť 
i jen částečně, odpovídat. Objednatel není povinen rozhodnout o umožnění takové revize 
Harmonogramu, pokud ho Zhotovitel písemně neinformoval do 1 pracovního dne od vzniku 

příslušné skutečnosti o jejím vzniku a do 3 dnů od takového oznámení (nebo v přiměřené lhůtě 
odsouhlasené Objednatelem) nesdělil Objednateli podrobné důvody pro prodloužení dotčených 
termínů odůvodňující oprávněnost posunu a návrhy na snížení možného prodlení. 

4.22 Harmonogram zpracuje Zhotovitel s odbornou péčí. Nedostatky a chyby v Harmonogramu, a to i 

schváleném, jsou rizikem Zhotovitele. Samotný fakt, že nastaly skutečnosti opravňující 
Zhotovitele k aktualizaci Harmonogramu nebo žádosti o jeho revizi nezpůsobuje vznik nároku 
Zhotovitele na úhradu dalších nákladů spojených s realizací předmětu plnění, nezpůsobuje-li 

zároveň nezbytnost provést příslušné práce jiným způsobem nebo v jiném rozsahu. 
 

 

5. Místo plnění 
 

5.1 Jáma průzkumného geologického díla bude hloubena v prostoru staveniště OL1 na pozemku 
parc. č. 879/88 v katastrálním území Krč, na rohu ulic Na Strži a Antala Staška. Z takto vzniklé 
šachty (hloubené jámy) budou následně raženy štoly dvou průzkumných tunelů o celkové délce 
67,579 m. 

5.2 Místem plnění díla jsou dále další místa označení v Projektové dokumentaci, zejména plochy 
určené k výstavbě zařízení staveniště. 

5.3 Staveniště je vymezeno v Projektové dokumentaci. 
 

 

6. Cena díla 
 

6.1 Cena za provedení díla, kterou Zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení, činí částku 
ve výši 122.770.843,61 Kč (slovy: sto dvacet dva milionů sedm set sedmdesát tisíc osm set 
čtyřicet tři korun českých šedesát jeden haléřů) bez DPH. Tato cena je přijatou cenou, která 
představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které 
Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal 
v nabídce (dále jen „Přijatá cena díla“). 

6.2 Skutečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací, dodávek a výkonů nutných 

k provedení díla, který bude určen měřením dle této Smlouvy a oceněním naměřených prací dle 
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jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal. Jednotkové ceny jsou uvedeny ve 
Zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „Soupis prací“), který je 
přílohou č. 2 této Smlouvy. 

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že při oceňování Soupisu prací řádně prověřil veškeré potřebné informace 
v souvislosti se staveništěm za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, 
rozsahem a charakterem prací, vlastnostmi zeminy a hornin, umístěním sítí, riziky škod, s 
možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za 
kterých budou muset být práce prováděny, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i 
na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění prací a všech údajů, které 
mohou být nezbytné pro stanovení ceny díla a uzavření této Smlouvy a zohlednil je 
v nabídkových cenách. 

6.4 Zhotovitel potvrzuje, že Přijatá cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním díla, dále 
že zahrnuje veškeré práce, které může Zhotovitel při vynaložení odborné péče předvídat. Dále 
Zhotovitel prohlašuje, že veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které 
nejsou výslovně (jmenovitě) uvedeny v Soupisu prací, jsou zahrnuty v Přijaté ceně díla a 
jednotkových cenách uvedených v Soupisu prací, z nichž se Přijatá cena díla sestává. Dále 
prohlašuje, že Přijatá cena díla zahrnuje rovněž veškeré náklady potřebné ke zpracování 
dodavatelské dokumentace a k poskytování součinnosti zhotoviteli Komplexního GTM. 

6.5 Dále Zhotovitel prohlašuje, že jednotkové ceny uvedené v Soupisu prací obsahují veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k realizaci díla a jeho řádnému předání dle této Smlouvy. 
Část ceny, která není určena měřením, tj. část ceny nepředstavující odměnu za provádění 
výrubu, je stanovena jako maximální a nepřekročitelná.  

6.6 S ohledem na výše uvedené nemá Zhotovitel právo na revizi jednotkových cen uvedených 
v Soupisu prací. Ustanovení § 1793 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku se vylučují a 

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny 
Smlouvy v tomto smyslu u soudu.  

6.7 Nad rámec výhrad uvedených výše je Soupis prací rozpočtem s nezaručenou úplností ve smyslu 
ustanovení § 2622 občanského zákoníku. 

6.8 Složka ceny díla připadající na daň z přidané hodnoty se stanoví vždy dle výše zákonné sazby 
DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.9 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6.10 Dílo bude pro účely stanovení skutečné ceny díla měřeno a oceňováno. 

6.11 Měření bude prováděno pravidelně a průběžně v návaznosti na postup prací v souladu 

s Projektovou dokumentací, požadavky technického dozoru investora (spol. Inženýring 
dopravních staveb a.s., IČ 27923673, případně jakýkoli subjekt, který uvedenou osobu nahradí) a 

požadavky zhotovitele Komplexního GTM tak, aby byl řádně ověřen stav postupu prací. 
Zhotovitel je přitom povinen vyzvat k měření, které nebylo mezi smluvními stranami nebo 

v návaznosti na výstupy rady monitoringu předem dohodnuto tak, aby byl řádně ověřen stav 

prací, jenž se může dalším postupem prací stát neověřitelným. Zhotovitel je přitom povinen 
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v případě měření prováděného Objednatelem, zhotovitelem Komplexního GTM nebo 

Objednatelem pověřeným technickým dozorem: 

6.11.1 zajistit svou účast na měření prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka, a 

6.11.2 dodat jakékoli podrobnosti požadované Objednatelem a nutné pro měření a ocenění 
měřených prací. 

6.12 Výsledek každého měření bude zachycen v přehledu skutečně provedených prací na díle. 
Přehledy prací budou prováděny nejméně jednou v kalendářním měsíci. Přehled prací 
provedených v uplynulém kalendářním měsíci (dále jen „Měsíční přehled prací“) je podkladem 

pro Průběžnou platbu. Zhotovitel je povinen vždy se zúčastnit měření, které je podkladem pro 
Průběžnou platbu. 

6.13 Jestliže se Zhotovitel předem oznámeného měření nezúčastní, je měření provedené 
Objednatelem akceptováno jako přesné a přehled provedených prací bude zpracován na jeho 
podkladě. 

6.14 Provedený přehled prací musí být vždy odsouhlasen a potvrzen Objednatelem nebo technickým 
dozorem investora, který k tomu bude Objednatelem pověřen. Objednatel je povinen přehled 
prací schválit či odmítnout vždy do 10 pracovních dnů poté po předložení. 

6.15 V případě, že Objednatel odmítne schválit předložený Měsíční přehled prací, sdělí Zhotoviteli ve 
lhůtě dle předchozího odstavce své výhrady k jeho obsahu. Zhotovitel je povinen tyto výhrady 
vypořádat. 

6.16 Měření se bude provádět tak, že: 
6.16.1 se bude měřit čisté skutečné množství každé položky Soupisu prací, a 

6.16.2 metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a odpovídající povaze měřených 
položek. 

6.17 Skutečnou cenu nebo její část, která má být hrazena v každé Průběžné platbě, vyčíslí Zhotovitel 
na základě výsledků měření provedených prací zachycených ve schváleném Měsíčním přehledu 

a ocení ji dle jednotkových cen v Soupisu prací. 
6.18 Pokud nebudou výhrady Objednatele k Měsíčnímu přehledu prací vypořádány postupem dle 

odst. 6.15 Smlouvy a příslušný Měsíční přehled prací nebude Objednatelem schválen, vyčíslí 
Objednatel výši předmětné Průběžné platby v rozsahu prací, ke kterým nemá výhrady (jsou-li 

takové). Ve zbývajícím rozsahu platbu odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od okamžiku 
doručení písemného odmítnutí Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 občanského 
zákoníku oprávněn své právo na zbývající část platby uplatnit u orgánu veřejné moci. 

6.19 Smluvní strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že odmítnutí Průběžné platby nebo její 
části dle odst.6.18 této Smlouvy není bez ohledu na jeho správnost překážkou, která by bránila 
postupu prací na díle ve smyslu odst. 4.21 této Smlouvy. 

6.20 Pokud budou v důsledku změn díla sjednaných postupem dle této Smlouvy provedeny práce, 
které nejsou uvedeny v Soupisu prací, určí se jejich skutečná cena měřením obdobně dle odst. 
6.10 a násl. této Smlouvy. 

6.21 Práce provedené dle odst. 6.20 Smlouvy budou oceněny dle výsledků měření a dle cen určených 
(v následujícím pořadí priority): 
6.21.1 dohodou stran při sjednávání změny díla, pokud taková dohoda není, pak 

6.21.2 odvozením od ceny obdobné položky uvedené v Soupisu prací, není-li to možné, pak 
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6.21.3 dle ceny této položky uvedené v ceníku cenové soustavy ÚRS platného ke dni podání 
nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení, a není-li ani to možné, pak 

6.21.4 podle obvyklé ceny těchto prací v místě a čase provádění díla. 

6.22 V případě, že dojde změnou díla k vypuštění některých prací uvedených v Soupisu prací, 
a nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak, má Zhotovitel právo na úhradu prokázaných nákladů, 
které mu vznikly v důsledku vypuštění původně sjednaných prací. 

6.23 Objem technologického nadvýrubu a jeho výplně jsou v rámci Soupisu prací zahrnuty do 

jednotkových cen za ražení teoretického výrubu. Zvětšení výrubu spočívající v technologickém 

nadvýrubu nebude Zhotoviteli samostatně hrazeno. Rozsah technologického nadvýrubu a jeho 
minimalizace je rizikem Zhotovitele. 

6.24 Teoretický výrub pro zabudování primárního ostění je již navržen zvětšený o hodnotu nadvýšení 
(tj. rezervu na stavební tolerance a konvergence). Položky „výrub“ a „primární ostění“ Soupisu 
prací jsou již vztaženy k nadvýšenému rubu primárního ostění (nadvýšený výrub), respektive ke 
střednici nadvýšeného primárního ostění (SB primárního ostění). 

6.25 V rámci provádění prací na díle bude hrazen a oceňován pouze nezaviněný (tj. nahodilý a 
geologicky podmíněný) nadvýrub, a to dle příslušných položek Soupisu prací. 

6.26 Smluvní strany si sjednávají slevu z ceny díla ve výši 5% z Přijaté ceny díla, přičemž účinky této 
dohody jsou vázány na splnění odkládací podmínky spočívající v tom, že v průběhu záruční doby 
dle této Smlouvy bude pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo Zhotovitel vstoupí do 
likvidace. Zároveň Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že okamžikem splnění shora uvedené 
odkládací podmínky zanikají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze záruky za jakost díla 
poskytnuté Zhotovitelem dle této Smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato sleva a 
její výše je sjednávána ekvivalentně k následné neschopnosti Zhotovitele plnit ve sjednaném 
rozsahu závazky ze smluvně převzaté záruky za dílo. K uplatnění této slevy je Objednatel 
oprávněn využít čerpání z Bankovní záruky za jakost díla. 
 

 

7. Další náklady Zhotovitele 
 

7.1 Pokud tato Smlouva přiznává Zhotoviteli jakékoliv právo na úhradu nákladů, platí, že se jedná o 
uzavřený výčet důvodů pro vznik takovéhoto práva. Z jiných důvodů, než výslovně uvedených 
v některém z ustanovení této Smlouvy, Zhotovitel nemůže úhradu žádných jiných vynaložených 
nákladů nad rámec ceny díla požadovat. 

7.2 Není-li v příslušném ujednání Smlouvy uveden opak, platí, že Zhotovitel má právo pouze na 
úhradu účelně vynaložených nákladů, pouze takových, které nejsou zahrnuty v jednotkových 
cenách Soupisu prací, a dále, že náklady nezahrnují ušlý ani jiný zisk Zhotovitele.  

7.3 Náklady, které mají být Zhotoviteli hrazeny dle jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, se nestávají 
součástí ceny díla a jsou samostatnou smluvní platbou. 

7.4 Pokud tato smlouva přiznává Zhotoviteli jakékoliv právo na úhradu nákladů, platí, že podmínkou 
pro vznik tohoto práva je jeho včasné oznámení Objednateli. Zhotovitel nemá na náhradu 
nákladů právo, pokud je písemně neoznámí Objednateli nejdéle do 28 dnů ode dne, kdy se 

dozvěděl (nebo při vynaložení odborné péče dozvědět měl či mohl) o důvodech, které jsou dle 
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Smlouvy stanoveny pro vznik práva na náhradu nákladů, v případě změn Harmonogramu nejdéle 
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je povinen odůvodnit požadavek na aktualizaci nebo revizi 

Harmonogramu dle čl. 4.19 nebo 4.21 Smlouvy. 

7.5 V oznámení dle předchozího odstavce Zhotovitel uvede nejméně tyto informace: 
7.5.1 věcný popis důvodů, na nichž má být právo na náhradu nákladů založeno, 
7.5.2 přesné denní datum, od něhož odvozuje splnění lhůty 28 dnů pro oznámení svého práva, 
7.5.3 odkaz na konkrétní ustanovení Smlouvy, o které své právo opírá, 
7.5.4 výši nákladů, které mu vznikly a jejichž úhradu požaduje. V případě, že k danému dni 

není celková výše výdajů známa, musí Zhotovitel uvést, jaké náklady bude vynakládat, 
v jaké předpokládané výši a v čem budou spočívat. 

7.6 Zhotoviteli vzniká právo na náhradu nákladů dle Smlouvy pouze na základě jeho včasného 
oznámení dle odst. 7.4 Smlouvy, a pouze v rozsahu tohoto oznámení. Nad rámec údajů 
uvedených v tomto oznámení není možno výši požadovaných nákladů, důvody, na jakých se 
oznámené právo zakládá ani ustanovení Smlouvy, o které se opírá, dodatečně měnit. To neplatí 
u dosud nevynaložených nákladů ve smyslu pododst. 7.5.4 věta poslední v rozsahu, v jakém 
Zhotovitel nemohl výši a povahu dosud nevynaložených nákladů předvídat ani s vynaložením 
odborné péče. 

7.7 Ustanovení odstavce 7.4 platí přiměřeně i pro takové důvody vzniku práva na náhradu nákladů, 
které mají přetrvávající či opakující se povahu. V takovém případě musí Zhotovitel v oznámení 
práva na náhradu nákladů dle předchozího odstavce výslovně uvést, že se zakládá na 
skutečnosti s přetrvávající či opakující se povahou (je-li to s vynaložením odborné péče možné). 
Do 10 dnů po uplynutí každého dalšího kalendářního měsíce, v němž důvod vzniku práva na 
náhradu nákladů přetrvává či se opakoval, oznámí Zhotovitel Objednateli novou výši 
uplatňovaných nákladů. Odstavec 7.6 této Smlouvy platí obdobně. 

7.8 Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že lhůta dle odst. 7.4 Smlouvy se vztahuje jak 

na náklady již vynaložené, tak i na náklady, které dosud vynaloženy nebyly, nicméně jejichž 
vynaložení Zhotovitel předpokládá či předpokládat má či musí. 

7.9 Objednatel posoudí předložené oznámení práva na náhradu nákladů dle obsahu tohoto 

oznámení a dokladů, které jsou mu známy. Je-li to pro posouzení oznámeného práva nutné, 
vyžádá si Objednatel od Zhotovitele předložení nezbytných dokumentů, o které se oznámené 
právo opírá. 

7.10 Objednatel sdělí Zhotoviteli své stanovisko k oznámenému právu do 30 dnů ode dne, kdy mu 
bylo oznámení předloženo, pokud je samotný obsah oznámení pro posouzení práva dostačující. 
Jinak do 15 dnů ode dne oznámení práva vyzve Zhotovitele k předložení potřebných dokladů či 
k objasnění obsahu oznámení. Po jejich obdržení sdělí Zhotoviteli své stanovisko do 20 dnů. 

7.11 U práva na náhradu nákladů, které mají být teprve vynaloženy, sdělí Objednatel ve lhůtách dle 
předchozího odstavce své předběžné stanovisko k základu oznámeného práva. Výši nákladů 
posoudí až poté, co budou tyto náklady skutečně vynaloženy. U práva na náhradu nákladů 
založených na důvodech s přetrvávající či opakující se povahou, bude posuzování prováděno 
průběžně po měsících, ve kterých tyto důvody trvají, či se opakují. Lhůty a postupy dle odstavce 
8.10 platí obdobně. 
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7.12 Zhotovitel má právo na úhradu nákladů pouze v rozsahu, v jakém při jeho oznámení dodržel 
postup dle této Smlouvy a pouze v rozsahu, v jakém se jedná o náklady vynaložené s odbornou 

péčí a účelně. 
7.13 V případě, že je oznámené právo Zhotovitele v souladu se Smlouvou, Objednatel uplatněné 

náklady písemně odsouhlasí. Odsouhlasené náklady budou Zhotoviteli proplaceny ve lhůtách dle 
odst. 8.5 Smlouvy. 

7.14 V případě, že oznámené právo zhotovitele není dle názoru Objednatele v souladu se Smlouvou, 

Objednatel tyto náklady (nebo jejich část) písemně odmítne. Smluvní strany si sjednávají, že od 
okamžiku doručení písemného odmítnutí Zhotoviteli je Zhotovitel ve smyslu ust. § 619 
občanského zákoníku oprávněn své právo na úhradu nákladů uplatnit u orgánu veřejné moci. 

7.15 Smluvní strany si pro vyloučení pochybností sjednávají, že stanovisko o odmítnutí práva na 
úhradu nákladů vydané Objednatelem dle této Smlouvy není bez ohledu na jeho správnost 
překážkou, která by bránila postupu prací na díle ve smyslu odst. 4.21 této Smlouvy. 

7.16 Je-li Objednateli oznámeno právo na úhradu nákladů, které dosud vynaloženy nebyly, je 
Objednatel v rámci jeho posuzování, nebo i namísto něj, oprávněn vydat Zhotoviteli pokyn 
k provedení opatření, která povedou ke snížení či vyloučení vzniku takovýchto nákladů. 

7.17 Zhotovitel je pokynem dle odst. 7.16 vázán. Ustanovení § 2594 občanského zákoníku tím není 
dotčeno; ustanovení § 2595 občanského zákoníku se vylučuje. V případě, že v důsledku tohoto 
pokynu Objednatele vzniknou Zhotoviteli jiné či další náklady, budou vypořádány postupem dle 
tohoto článku 8 Smlouvy. 

 

 

8. Platební podmínky 
 

8.1 Úhrada ceny díla bude probíhat po částech formou dílčích měsíčních plateb (dále jen „Průběžná 

platba“). 
8.2 Průběžnou platbu ceny díla lze požadovat pouze na základě oboustranně odsouhlaseného 

Měsíčního přehledu prací za uplynulý kalendářní měsíc, který byl pořízen a odsouhlasen 
postupem dle čl. 6 této Smlouvy a který bude nedílnou součástí daňového dokladu.  

8.3 Jednotlivé dílčí platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů. Datum 

uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. U konečné 
faktury je to den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků.  

8.4 Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. 
8.5 V případě práva Zhotovitele na úhradu jakékoliv finanční částky dle této Smlouvy, u které nejsou 

v této Smlouvě zvlášť sjednané platební podmínky, platí, že je tato částka splatná spolu 
s nejbližší další splatnou Průběžnou platbou. 

8.6 Splatnost daňových dokladů je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. 
8.7 Veškeré daňové doklady musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované 

zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále náležitosti účetního dokladu dle 
zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, avšak výslovně musí vždy nejméně obsahovat 

následující údaje: označení Smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ, označení této Smlouvy, 
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označení poskytnutého plnění, číslo daňového dokladu, den vystavení a lhůta splatnosti 
daňového dokladu, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou 
částku a podpis oprávněné osoby. Dále musí daňový doklad obsahovat tyto údaje: 

- číslo a název akce 

- předmět díla 

- číslo smlouvy 

- potvrzený předávací protokol 

- číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA.  

8.8 Nebude-li daňový doklad obsahovat stanovené náležitosti nebo v něm nebudou správně uvedené 
údaje dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit jej ve lhůtě jeho splatnosti Zhotoviteli. 

V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením 
opraveného daňového dokladu. 

8.9 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený 
v daňovém dokladu. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání 
na účet příjemce. 

8.10 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na zákonem stanovený úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení. Tím není 
dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

8.11 Ujednáními o platebních podmínkách dle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo Objednatele 
zadržet část Průběžné platby či jiné smluvní platby formou Sankčního zádržného dle čl. 16 

Smlouvy.  

8.12 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

8.13 Stane-li se Zhotovitel l nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě 
příslušnému správci daně. 

 

 

9. Změny díla 
 

9.1 Za změnu díla se nepovažuje změna pořadí prací a stavebních postupů, která se nedotýká 
postupných závazných milníků. Tato změna není změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu 
občanského zákoníku a bude zachycena formou aktualizace Harmonogramu dle čl. 4 této 
Smlouvy. 

9.2 Rozdíly ve skutečném rozsahu prací oproti předpokládanému rozsahu prací uvedenému 
v Soupisu prací a změny v technologické třídě výrubu jsou vyhrazenou změnou ve smyslu ust. § 
100 odst. 1 ZZVZ. Dle této Smlouvy nejsou změnou díla ani změnou závazku ze Smlouvy ve 
smyslu občanského zákoníku. Tyto rozdíly budou vypořádány postupem měření a oceňování 
prací dle čl. 6 Smlouvy. 
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9.3 S ohledem na charakter díla jako díla průzkumného si strany dále sjednávají, že Objednatel je 

oprávněn svým jednostranným právním jednáním nařídit Zhotoviteli rozšíření inženýrsko-

geologického průzkumu a rozšíření zajištění podzemních prostor. Přitom platí, že: 
9.3.1 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém nutnost těchto dalších prací vyvstane po 

zpřesnění poznatků o staveništi na základě obnažení masivu v podzemí nebo skutečně 
zastižených geologických podmínek, 

9.3.2 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém jsou další práce nutné k dokončení díla a 
dosažení jeho účelu, 

9.3.3 tyto další práce budou měřeny a oceňovány dle čl. 6 Smlouvy, 

9.3.4 toto právo má Objednatel v rozsahu, v jakém hodnota těchto dalších prací nepřesáhne 
10% hodnoty Přijaté ceny díla připadající na práce dle odst. 3.2.1. této Smlouvy 
a současně se jedná o práce, které se svou povahou neodchylují od povahy prací 
uvedených v Soupisu prací, 

9.3.5 takovéto další práce budou provedeny na základě pokynu Objednatele dle § 2592 

občanského zákoníku; pokyn musí být vydán v písemné formě, 
9.3.6 Zhotovitel je takovýmto pokynem Objednatele vázán, pokud splňuje podmínky dle odst. 

9.3.1 – 9.3.5 této Smlouvy, 
9.3.7 tyto další práce jsou vyhrazenou změnou dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ. 

9.4 Za změnu díla se nepovažuje využití alternativních postupů předvídaných a popsaných 
v Projektové dokumentaci. 

9.5 Úprava rozsahu technologických tříd oproti projektem stanovené prognóze a úprava prvků 
zajištění v rámci jedné třídy může být provedena pouze s předchozím souhlasem Objednatele. 
Předchozí souhlas se nevyžaduje, má-li být tímto postupem řešena havarijní situace. 

9.6 Je-li v Projektové dokumentaci pro určitou změnu v postupu provádění díla stanovena 
oznamovací povinnost či stanoveno povinné schválení projektantem či jinou osobou, musí být 
tyto podmínky před provedením úpravy dodrženy. 

9.7 Na základě písemného pokynu Objednatele je Zhotovitel povinen provést jakékoliv další práce, 
jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla, jejichž nutnost nebylo možno předvídat, 
zejména pokud jde o práce k překonání obtíží, které při provádění díla nastanou. Dále je 
Zhotovitel povinen na základě písemného pokynu Objednatele provést jakékoliv další práce, 
které není možno z ekonomických či technických důvodů zadat jinému zhotoviteli. Dodatečné 
práce dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen provést za těchto podmínek: 
9.7.1 tyto další práce budou měřeny a oceňovány dle čl. 6 Smlouvy, 

9.7.2 tyto další práce směřují výhradně k dokončení díla či jeho zlepšení a nemění celkovou 
povahu díla, a 

9.7.3 splňují další podmínky stanovené v ust. § 222 odst. 5 nebo 6 a odst. 9 ZZVZ. 

9.8 Jakékoliv jiné změny díla, které mají povahu změny smlouvy ve smyslu občanského zákoníku, je 
možno provést pouze po předchozím uzavření písemného dodatku ke Smlouvě. 

9.9 V případě, že Zhotovitel provede úpravu či změnu díla či postupu prací na díle bez splnění 
podmínek stanovených ve Smlouvě či v Projektové dokumentaci pro sjednání či schválení této 
změny, nemá právo na úhradu takto provedených prací a odpovídá za veškerou škodu takovým 
postupem způsobenou. To neplatí, pokud se jedná o práce provedené k překonání havarijního 



Smlouva č. 000338 00 19 „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, 
doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“ 

17/36 

stavu či odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí, pokud je Zhotovitel nevyvolal porušením 
své povinnosti. 

 

 

10. Dodavatelská dokumentace 
 

10.1 Součástí díla je rovněž zhotovení dodavatelské dokumentace. 

10.2 Zhotovitel zpracuje provozní dokumentaci dle ust. § 16 vyhlášky č. 55/1996 Sb. Tato část 
dokumentace musí být zpracována a schválena Objednatelem před zahájením výstavby těžební 
jámy. 

10.3 Zhotovitel dále zpracuje projekt trhacích prací. Tato část dokumentace musí být zpracována 
v termínech dle právních předpisů. Tato dokumentace nepodléhá schválení Objednatele. 
Zhotovitel je nicméně povinen ji Objednateli na vyžádání předložit. 

10.4 Zhotovitel je dále povinen provést jakoukoliv úpravu či doplnění Projektové dokumentace, jejíž 
potřeba vyplyne při provádění díla, včetně případů, kdy tato potřeba vznikne v důsledku změny 
díla či Smlouvy. Tyto úpravy či doplnění dokumentace podléhají schválení Objednatelem. 
V případě, že tato povinnost vyplývá z právních předpisů, musí být úprava Projektové 
dokumentace ověřena odborným znalcem určeným Objednatelem. 

10.5 Zhotovitel je povinen zpracovat výrobní (dílenskou) dokumentaci, pokud to bude pro provádění 
díla nutné. Tato dokumentace podléhá schválení Objednatelem. 

10.6 Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení díla. Tato část 
dokumentace musí být zpracována ke dni dokončení stavební části díla dle odst. 11.2 Smlouvy a 

poté schválena Objednatelem. 
10.7 V rámci provádění té části geologického průzkumu, která je součástí díla (část E. Soupisu prací), 

bude dále Zhotovitel vyhotovovat a Objednateli předávat dokumenty, které jsou výstupem 
inženýrskogeologického a geotechnického sledování výrubu (dle bodu 4.1.6 Technické zprávy 
pro část díla „E. Geologický průzkum“), popř. další dokumenty předvídané Projektovou 
dokumentací. 

10.8 Pokud Smlouva či Projektová dokumentace vyžaduje schválení dodavatelské dokumentace 
Objednatelem či jinou osobou, bude se při tomto schvalování postupovat dle níže uvedených 
ujednání tohoto článku Smlouvy. 

10.9 Veškeré termíny stanovené Smlouvou či Projektovou dokumentací pro zpracování dodavatelské 
dokumentace jsou stanoveny pro její zpracování včetně schválení Objednatelem či jinou osobou, 
pokud není ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zhotovitel tedy musí dodavatelskou 
dokumentaci předložit vždy s takovým předstihem, aby mohla být ve stanoveném termínu i 
schválena. Dodržení konečného termínu zpracování dodavatelské dokumentace je vždy 
odpovědností Zhotovitele. Této odpovědnosti se zprostí pouze v případě, že je nedodržení 
termínu zapříčiněno prodlením Objednatele (či jiné osoby) při plnění lhůt pro předkládání 
připomínek k dodavatelské dokumentaci. 

10.10 Schvalování dodavatelské dokumentace zahajuje Zhotovitel jejím předložením Objednateli ke 
schválení. 
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10.11 Objednatel dodavatelskou dokumentaci buď do 5 pracovních dnů schválí, nebo ve stejné lhůtě 
vznese veškeré své výhrady nebo připomínky k předložené dokumentaci. Výhradami 
a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského 
zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu dokumentace tak, aby lépe vyhovovala 

potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící Smlouvu. 

10.12 U dodavatelské dokumentace, která spočívá v úpravě Projektové dokumentace, činí lhůta dle 
předchozího odstavce 10 pracovních dnů. 

10.13 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k předložené verzi 
dodavatelské dokumentace, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené 
povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy dokumentace dle výhrad a připomínek 
Objednatele a takto upravenou dokumentaci předložit jako její druhou verzi Objednateli ke 

schválení.  
10.14 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentace 

předložené dle odst. 10.13 Smlouvy do 5 pracovních dnů od jejího nového předložení. Nevznese-

li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentace žádné výhrady ani připomínky nebo 
převezme-li druhou verzi dokumentace bez výhrad, považuje se dokumentace za schválenou. O 
výhradách Objednatele platí obdobně odst. 10.11 této Smlouvy.  

10.15 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentace dle 10.14 této Smlouvy, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za 
účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentace, a to nejpozději do 
5 pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 

10.16 Výše uvedený postup platí obdobně i pro případy, kdy má dodavatelskou dokumentaci schvalovat 
osoba odlišná od Objednatele (zejm. projektant Projektové dokumentace). 

 

 

11. Předání a převzetí stavební části díla 
 

11.1 Ujednání tohoto článku Smlouvy upravují dokončení a předání stavební části díla, která zahrnuje 
práce uvedené v odst. 3.2.1 této Smlouvy. Tato ujednání se nevztahují na část díla spočívající v 
údržbě díla, tj. pracích uvedených v odst. 3.2.2 Smlouvy. Ustanovení § 2605 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

11.2 Dílo bude předáno po dokončení veškerých prací uvedených v odst. 3.2.1 této Smlouvy 

s výjimkou likvidace zařízení staveniště, a to postupem dle tohoto článku. 
11.3 Zhotovitel nejpozději 21 dnů předem oznámí písemně Objednateli termín, v němž bude dílo 

připraveno k převzetí Objednatelem.  
11.4 K datu dle odstavce 11.3 Smlouvy odevzdá Zhotovitel Objednateli doklady o řádném provedení 

díla dle závazných a doporučujících technických norem a předpisů, provedených zkouškách, 
atestech, a to: 

11.4.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se 
Smlouvou, právními předpisy, normami a standardy, s podmínkami uvedenými ve 
veřejnoprávních povoleních, s řádnými technologickými postupy a s Projektovou 

(dodavatelskou) dokumentací a že je dílo prosté práv třetích osob; 
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11.4.2 originál stavebního deníku, 
11.4.3 protokoly o zkouškách předepsaných Projektovou dokumentací, 
11.4.4 atesty použitých materiálů, 

11.4.5 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
11.4.6 doklad o vytyčení stavby, 
11.4.7 dokumentaci skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních včetně elektronické verze se 

zdrojovými soubory, fotodokumentací a dokumentárním videozáznamem, geodetické 
zaměření skutečného stavu ve 3 vyhotoveních, 

11.4.8 veškerou další dosud nepředanou dodavatelskou dokumentaci, 
11.4.9 další doklady stvrzující jakost díla, 

11.4.10 revizní zprávy a protokoly určených technických zařízení. 
11.5 Předávací a přejímací řízení díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 

nesplnění kterékoliv z povinností uvedených výše v tomto článku Smlouvy. 

11.6 O přejímce díla vyhotoví Objednatel protokol, který podepíší obě strany. Nedojde-li k dohodě 
o převzetí a předání díla, uvedou se v protokolu stanoviska obou smluvních stran a Objednatel 
uvede, proč dílo nepřevzal. Nové přejímací řízení svolá Objednatel na základě nové výzvy 
Zhotovitele v souladu s odst. 11.3 této Smlouvy. 

11.7 Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) převzít dílo s drobnými a ojedinělými vadami, které 
nebrání užívání díla, včetně dokladů, zkoušek a projektové dokumentace skutečného provedení. 

11.8 Pokud Objednatel převezme dílo vykazující drobné a ojedinělé vady, dohodne se v protokolu 

písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. 
11.9 Po odstranění vad díla vystaví Objednatel zhotoviteli písemné potvrzení o odstranění vad díla 

(dále jen „Potvrzení o dokončení díla“). 
11.10 Po předání a převzetí bezvadného díla, případně po vydání Potvrzení o dokončení díla, zahájí 

Zhotovitel likvidaci zařízení staveniště. Na tuto část plnění Zhotovitele se přiměřeně aplikují 
ujednání této Smlouvy o provádění díla. 

11.11 Po ukončení likvidace staveniště vyzve Zhotovitel Objednatele k převzetí staveniště, a to 
nejméně 10 dnů předem. 

11.12 Objednatel převezme od Zhotovitele zpět staveniště, pokud bude likvidace jeho zařízení 
provedena v souladu se Smlouvou a požadavky Projektové dokumentace. 

11.13 O převzetí staveniště dle předchozího odstavce bude sepsán předávací protokol. 
 

 

12. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 

12.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, 
včas a v souladu se Smlouvou, s příslušnými právními předpisy, příslušnými standardy, 
nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice nebo jimi rovnocennými a dále 
zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto 
Smlouvou, Objednatelem a všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a 
normami platnými v České republice či jimi rovnocennými a že po dobu záruční doby bude dílo 
a každá jeho část prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo má vady, jestliže neodpovídá 
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výsledku nebo účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, normami a 
všeobecně uznávanou praxí. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky za jakost díla v délce 84 měsíců na dílo jako celek, a 
to za předpokladu dodržení předepsané údržby díla nebo jeho částí.  

12.3 Záruka za jakost začíná běžet dnem dokončení díla a jeho předání Objednateli bez vad a 
nedodělků na základě předávacího protokolu. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 
počíná záruční doba běžet ode dne vydání Potvrzení o dokončení díla.  

12.4 Pokud Objednatel uvědomí Zhotovitele o vadě díla v záruční lhůtě, Zhotovitel se zavazuje závadu 
odstranit nebo vyměnit vadné zařízení za nové v souladu s pokyny Objednatele. Veškeré tyto 
práce a dodávky budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady.  

12.5 Vada a nárok z ní musí být uplatněny v písemné formě a musí obsahovat přesný popis projevu 

vady, musí být podepsána oprávněnou osobou Objednatele a doručena do sídla Zhotovitele 
k rukám jeho statutárního orgánu. V případě, že není v uplatnění vady uveden žádný konkrétní 
nárok z vad, platí, že Objednatel uplatňuje právo na odstranění vady opravou díla. 

12.6 Zhotovitel se zavazuje provádět opravy díla tak, aby byly minimalizovány negativní dopady na 
provoz díla a ostatní provozní činnosti Objednatele; přičemž je Zhotovitel povinen nastoupit k 

odstranění Objednatelem uplatněné vady nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů. 

12.7 Objednatel se zavazuje každý výsledek odstraňování vady díla převzít, pokud je řádně a včas 
proveden. Tuto povinnost Objednatel nemá, jestliže není výsledek odstraňování vady díla 
proveden ve smyslu výše uvedených podmínek. 

12.8 V případě, nesplní-li Zhotovitel povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy ve lhůtách zde 
stanovených, zejména nástup na odstranění vad díla a odstranění vad ve lhůtách dle Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn zajistit splnění povinnosti podle tohoto článku Smlouvy, zejména odstranění 
vad díla, prostřednictvím vlastních kapacit či jiných smluvních partnerů. V případě prací, které byl 
povinen dle ustanovení této Smlouvy provést Zhotovitel na vlastní náklady, a které jím nebyly 
provedeny a musely být provedeny na náklady Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli tyto náklady, a to tak, že:  

12.8.1 odečte od finančních částek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo  

12.8.2 je bude čerpat z Bankovní záruky případně z Bankovní záruky za jakost. 

12.9 V případě, že je příslušná vada díla neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat 
přiměřenou slevu z ceny díla. Částku odpovídající slevě z ceny díla je Objednatel oprávněn 
získat také tak, že: 
12.9.1 odečte od finančních částek, které je Objednatel jinak povinen zaplatit Zhotoviteli, nebo  

12.9.2 je bude čerpat z Bankovní záruky případně z Bankovní záruky za jakost.  

 

 

13. Údržba raženého díla 
 

13.1 Bezprostředně po ukončení stavební části díla, tedy předání a převzetí dle čl. 11 této Smlouvy 

nebo vydání Potvrzení o dokončení díla, zahájí Zhotovitel práce spočívající v údržbě díla. 



Smlouva č. 000338 00 19 „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, 
doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“ 

21/36 

13.2 Zhotovitel bude práce uvedené v odst. 3.2.2 této Smlouvy provádět do doby, než bude možno na 

dílo navázat stavbou metra I.D, pro jehož trasu budou části díla využity. Ke dni uzavření této 
Smlouvy je předpokládaná doba do zahájení výstavby metra I.D., a tedy i předpokládaná doba 
provádění prací dle tohoto článku Smlouvy nejvýše dva roky. 

13.3 Provádění této části díla je sjednáno na dobu 2 let od okamžiku jeho zahájení dle odst. 13.1 

Smlouvy. Provádění této části díla může být předčasně ukončeno výpovědí Objednatele. 

13.4 Výpověď musí být provedena písemně. Výpovědní doba činí 4 měsíce. 
13.5 Do dvou měsíců po odeslání výpovědi dle předchozího odstavce Smlouvy sdělí Objednatel 

Zhotoviteli přesný termín předání staveniště. Tento termín musí být stanoven v posledním měsíci 

trvání výpovědní doby. Do stanoveného data Zhotovitel ukončí provádění těchto prací dle odst. 

3.2.2 této Smlouvy a provede likvidaci zařízení staveniště, které je k jejich provádění třeba. 
13.6 Cena za provádění prací dle Soupisu prací náleží Zhotoviteli do ukončení trvání závazku 

uplynutím výpovědní doby dle odstavce 13.3 Smlouvy, a to bez ohledu na přesný termín předání 
staveniště a ukončení prací na díle dle odst. 13.5 Smlouvy. Ujednání odst. 13.3– 13.5 Smlouvy 

se sjednávají s ohledem na nutnost koordinovat přesný termín předání staveniště s návaznou 

výstavbou stavby metra I.D. 
13.7 Vyklizené staveniště předá Zhotovitel Objednateli a o jeho předání bude sepsán písemný 

protokol. 

13.8 Provádění této části plnění Smlouvy se přiměřeně řídí ujednáními o provádění stavební části díla. 
13.9 Cena za provádění těchto prací je uvedena v Soupisu prací a bude Zhotoviteli hrazena jako 

průběžná platba vždy čtvrtletně. 
13.10 Smluvní strany si dále postupem dle ust. § 1785 a násl. občanského zákoníku a v souladu s ust. 

§ 100 odst. 3 ZZVZ sjednávají možnost prodloužení závazku Zhotovitele k provádění prací dle 
tohoto článku až o 5 let, tedy nejvýše na celkem 7 let ode dne předání díla dle čl. 11 této 
Smlouvy. V ostatním zůstane Smlouva beze změn. Zhotovitel je na výzvu objednatele povinen 
uzavřít s Objednatelem dodatek k této Smlouvě, jehož obsah bude spočívat v prodloužení doby 
provádění prací dle tohoto článku Smlouvy o dobu určenou Objednatelem ve výzvě, nejvýše však 
o 5 let. Výzvu k uzavření dodatku může Objednatel učinit kdykoliv do doby 3 měsíců před 
ukončením řádného poskytování plnění dle této Smlouvy. 

 

 

14. Bankovní záruky  
 

14.1 Zhotovitel předal Objednateli před uzavřením Smlouvy bankovní záruku (záruční listinu) za 
provedení díla, která zajišťuje řádné plnění díla v souladu s podmínkami této Smlouvy (dále jen 
„Bankovní záruka“). 

14.2 Bankovní záruka je finanční záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku vydaná českou 
bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České 
republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále 
jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena 
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českou bankou; potvrzení českou bankou je povinen zajistit Zhotovitel před předložením 
bankovní záruky Objednateli.  

14.3 Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli, musí být vystavena 
jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž vystavující i potvrzující banka se zaváží k plnění 
bez námitek či omezujících podmínek a na základě první výzvy oprávněného. 

14.4 Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka bude platná a účinná do dne převzetí bezvadného 
díla Objednatelem (tj. případně vydání Potvrzení o dokončení díla) a předání Bankovní záruky za 
jakost (podle toho, který z těchto okamžiků nastane později).  

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum její platnosti a 30 dnů před tímto datem není 
dílo převzato jako bezvadné, popř. není vystaveno Potvrzení o dokončení díla a současně není 
předána Bankovní záruka za jakost, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Bankovní 
záruky. Rozšířenou Bankovní záruku musí Zhotovitel předat Objednateli nejpozději 15 dnů před 
posledním dnem účinnosti původní Bankovní záruky. 

14.6 Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 10% Přijaté ceny díla. 
14.7 Objednatel je oprávněn uspokojit své nároky vůči Zhotoviteli čerpáním z Bankovní záruky 

v případě, že: 
14.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 

odstavcích; v takovém případě může Objednatel nárokovat částku odpovídající celé výši 
Bankovní záruky, 

14.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli jakoukoliv částku, která Objednateli dle Smlouvy nebo 
v souvislosti s prováděním díla náleží, 

14.7.3 Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 15 dnů po tom, co k tomu byl 

písemně vyzván Objednatelem. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, může 
Objednatel nárokovat částku odpovídající celé výši Bankovní záruky, 

14.7.4 Zhotovitel poruší povinnost udržovat Pojištění díla dle čl. 15 Smlouvy, 

14.7.5 dojde k takovému porušení povinnosti Zhotovitele, která je důvodem pro odstoupení od 
Smlouvy dle čl. 20 Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda Objednatel svého práva odstoupit 
od smlouvy využije, či nikoliv. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku 
odpovídající celé výši Bankovní záruky, 

14.7.6 Zhotovitel je v prodlení s předložením Bankovní záruky za jakost a tuto svou povinnost 
nesplní ani v dodatečné lhůtě. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku 
odpovídající jedné polovině výše Bankovní záruky, 

14.7.7 z jiného důvodu výslovně sjednaného v této Smlouvě. 
14.8 Smluvní strany si pro případy porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 14.7.1, 14.7.3, 

14.7.4 a 14.7.5 sjednávají smluvní pokutu ve výši 10% Přijaté ceny díla. Smluvní strany si pro 
případy porušení povinností Zhotovitele uvedených v odst. 14.7.6 sjednávají smluvní pokutu ve 
výši 5% Přijaté ceny díla. Čerpání Bankovní záruky dle předchozího odstavce je uplatněním této 
smluvní pokuty. 

14.9 Smluvní strany si dále sjednávají, že k uplatnění smluvní pokuty dle předchozího odstavce 14.8 a 

k čerpání Bankovní záruky není Objednatel oprávněn v případě, že na základě téhož porušení 
povinnosti Zhotovitele využil Sankční zádržné. 



Smlouva č. 000338 00 19 „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, 
doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“ 

23/36 

14.10 Smluvní strany si dále sjednávají, že smluvní pokuta dle odstavce 14.8 Smlouvy se nevztahuje 

na taková porušení povinností Zhotovitele, pro která je v čl. 16 této Smlouvy sjednána jiná 
smluvní pokuta. 

14.11 Objednatel vrátí Zhotoviteli Bankovní záruku (záruční listinu) do 21 dnů ode dne převzetí 
bezvadného díla dle čl. 11 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o dokončení díla. 

14.12 V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 
hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným 
výše. 

14.13 Objednatel výslovně nepřipouští, aby Bankovní záruka byla vystavena v podobě dvou či více 
dílčích záruk. 

14.14 Nejpozději v den převzetí bezvadného díla Objednatelem, resp. vystavení Potvrzení o dokončení 
díla, předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (záruční listinu) za jakost díla, která zajišťuje 
řádné plnění povinností Zhotovitele ze sjednané záruky za jakost (dále jen „Bankovní záruka za 
jakost“). 

14.15 Bankovní záruka za jakost musí být vystavena na částku ve výši 5% Přijaté ceny díla. 
14.16 Zhotovitel musí zajistit, že Bankovní záruka za jakost bude platná a účinná 5 pracovních dnů po 

uplynutí poslední záruční lhůty dle této Smlouvy. 

14.17 Ujednání odstavců 14.2, 14.3 a 14.12 se obdobně vztahují i na Bankovní záruku za jakost. 
 

 

15. Odpovědnost za škodu, pojištění 
 

15.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby 
nedošlo k: 
15.1.1 porušení obecně závazných právních předpisů, 
15.1.2 porušení Smlouvy, 

15.1.3 porušení příkazů daných Objednatelem, 
15.1.4 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či 

majetku třetích osob. 
15.2 Za případné újmy, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou 

odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně 
a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem 
Objednatele a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně 
upozornil a Objednatel i přes toto upozornění Zhotovitele trval na původním příkazu.  

15.3 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy 
a proti odcizení či poškození) díla, součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních 
a montážních prací, materiálu, výrobků a zařízení a dále stavebně montážní pojištění a dále za 
škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu 
na jejich majetku v souvislosti s realizací díla v důsledku činnosti Zhotovitele (dále jen „Pojištění 
díla“) s pojistným plněním ve výši Přijaté ceny díla.  
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15.4 Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvně 
vázaní k provádění díla. 

15.5 Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do převzetí bezvadného díla Objednatelem nebo do 

vydání Potvrzení o dokončení díla dle čl. 11 této Smlouvy.  

15.6 Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z 
pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění 
v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části díla v určitém 
časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu 
k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

15.7 Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu 
trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a  
15.7.1 že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou 

dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo  
15.7.2 že pojistné plnění, vztahující se k budovanému dílu, bude ve prospěch Objednatele 

vinkulováno.  
15.8 Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn 

v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
15.9 Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude 

stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného 
plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv 
souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.  

15.10 Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy Objednatelem a/nebo jinou osobou určenou Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností 
Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

15.11 Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele bez zbytečného odkladu, předložit Objednateli: 

15.11.1 důkaz, že pojištění, která měl sjednat a která jsou popsaná v tomto článku, jsou v 
platnosti a 

15.11.2 kopie příslušných pojistných smluv. 
 

 

16. Smluvní pokuty a Sankční zádržné 
 

16.1 Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty jestliže: 
16.1.1 je Zhotovitel v prodlení s plněním některého postupného závazného milníku. Výše 

smluvní pokuty činí 0,1% z Přijaté ceny díla za každý započatý den prodlení. Je-li 

Zhotovitel v prodlení s plněním více postupných závazných milníků, je povinen k úhradě 
této smluvní pokuty samostatně za každý z nich, 

16.1.2 Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. 18 Smlouvy. Smluvní pokuta 
činí 100.000,- Kč za každý případ porušení. V případě, že jednání či opomenutí 
Zhotovitele porušuje více jednotlivých povinností uvedených v čl. 18, je povinen k úhradě 
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smluvní pokuty ve výši dle tohoto odstavce samostatně za každou z nich. V případě 
porušení  této povinnosti trvajícího déle než 30 dnů činí smluvní pokuta 0,05% z Přijaté 
ceny díla za každý započatý den, v němž je tato povinnost porušována, nejméně pak 
30.000,- Kč, 

16.1.3 Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli Harmonogram, uvést jej do souladu se 
Smlouvu nebo jej aktualizovat. Smluvní pokuta činí 0,05% z Přijaté ceny díla za každý 
započatý den prodlení v případě porušení povinnosti předložit Harmonogram dle odst. 
4.9 Smlouvy nebo uvést jej do souladu se smlouvu ve lhůtě dle odst. 4.13 Smlouvy. 

Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti v případě porušení 
povinnosti aktualizovat Harmonogram, 

16.1.4 Zhotovitel nevyzve v souladu s odst. 6.11 Smlouvy Objednatele k provedení předem 
nedohodnutého měření k řádnému ověření stavu prací, jenž se může dalším postupem 
prací stát neověřitelným. Smluvní pokuta činí 100.000,-Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti, 

16.1.5 je jakýkoliv člen personálu Zhotovitele či jeho poddodavatelů při provádění díla nebo 
kdekoliv v prostoru staveniště pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, popř. se 
odmítne podrobit kontrole na přítomnost alkoholu či návykových látek. Současně se 
sjednává, že Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob, které nejsou pod 
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Zhotovitel je povinen zajistit, že se 
kterýkoliv jeho pracovník či pracovník jeho poddodavatele na výzvu Objednatele podrobí 
kontrole je zjištění dodržování této povinnosti. Smluvní pokuta činí 10.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti, 

16.1.6 Zhotovitel porušuje povinnost dle odst. 19.21 Smlouvy. Za porušení povinnosti se 
považuje každý jednotlivý případ, kdy neschopnost daných pracovníků provádějících dílo 
komunikovat v českém či slovenském jazyce podstatným způsobem ztěžuje či 
znemožňuje výkon kontrolního práva Objednatele nebo jiných práv Objednatele 

spojených s prováděním díla. Smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti, 

16.1.7 Zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v odst. 19.13 – 19.15 Smlouvy. 

Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý případ porušení. V případě, že jednání či 
opomenutí Zhotovitele porušuje více jednotlivých povinností uvedených v odst. 19.13 – 

19.15 Smlouvy, je povinen k úhradě smluvní pokuty ve výši dle tohoto odstavce 
samostatně za každou z nich. V případě porušení této povinnosti trvajícího déle než 30 
dnů činí smluvní pokuta 0,05% z Přijaté ceny díla za každý započatý den, v němž je tato 
povinnost porušována, nejméně pak 30.000,- Kč, 

16.1.8 Zhotovitel neposkytne součinnost Objednateli nebo jiným osobám v souladu se čl. 2.5 

Smlouvy. Smluvní pokuta činí 100.000,- Kč za každý případ neposkytnutí součinnosti, 
16.1.9 Zhotovitel se nezúčastní jednání rady monitoringu v souladu s odst. 3.3 a 19.10 Smlouvy 

jednání rady monitoringu, nebo není na takovém jednání zastoupen odpovědnou osobou. 
Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti, 

16.1.10 Zhotovitel nerespektuje závazné rozhodnutí rady monitoringu nebo bez vážného důvodu 
její doporučení, pokud takové nerespektování zároveň nezakládá právo na uplatnění 
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smluvní pokuty z jiného důvodu dle této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 50.000,- Kč za 
každý takový případ porušení povinnosti, 

16.1.11 Zhotovitel se dopustil střetu zájmů jakýmkoli způsobem uvedeným v odst. 2.6této 
Smlouvy. Smluvní pokuta činí 500.000,- Kč za každý takový případ porušení povinnosti, 

16.1.12 Zhotovitel poruší povinnost předat ve sjednaném termínu dodavatelskou dokumentaci dle 

této Smlouvy. Smluvní pokuta činí 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním 
této povinnosti a za každý případ dokumentace. 

16.2 Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 19.11.10 Smlouvy. Smluvní pokuta činí 10.000,- Kč za každý 
dne prodlení s prokázáním vzniku smluvního závazku dle tohoto odstavce a za každý den, 
během kterého tento smluvní závazek nebude existovat v průběhu realizace díla. 

16.3 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním 
smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 
způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 

v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 
2050 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy – faktury,  k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný 
úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení. 

16.5 V případě, že Zhotovitel: 
16.5.1 je v prodlení s udržováním platnosti Bankovní záruky, 
16.5.2 přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti dle Smlouvy či dle 

právních předpisů, 

16.5.3 nesplní povinnost předložit Harmonogram nebo jej aktualizovat, 
16.5.4 nepředloží nebo neudržuje v platnosti Pojištění díla, 
může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena kterákoliv Průběžná platba 
nebo její část, a to až do výše Bankovní záruky (dále jen „Sankční zádržné“). 

16.6 Objednatel je oprávněn držet Sankční zádržné do doby, dokud nepominou důvody, pro které 
platbu Zhotoviteli zadržel. 

16.7 Pokud závazek ze Smlouvy zanikne (ať již jakýmkoliv způsobem), aniž pominuly důvody 
k uvolnění Sankčního zádržného Zhotoviteli, tvoří částka připadající na Sankční zádržné slevu 
z ceny díla. 

 

 

17. Další práva a povinnosti Objednatele 
 

17.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla Zhotovitelem. 
17.2 Objednatel je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny k postupu při provádění díla, a to: 

17.2.1 pokyny směřující k dodržování povinností Zhotovitele při plnění Smlouvy a odstranění 
pochybení Zhotovitele při provádění díla, 
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17.2.2 pokyny směřující k větší efektivitě či urychlení při postupu prací na díle, a to i takové, 
které povedou k úpravě a aktualizaci Harmonogramu; pokyny není možno měnit termíny 
postupných závazných milníků, 

17.2.3 pokyny ke zpomalení tempa postupu prací, a to včetně oddálení termínů postupných 
závazných milníků, 

17.2.4 další pokyny uvedené v této Smlouvě. 
17.3 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn ke zpomalení tempa postupu prací dle odst. 

17.2.3, nebo takový pokyn urychlení prací na díle dle odst. 17.2.2 Smlouvy, který bude vyžadovat 
úpravu již schváleného Harmonogramu, má Zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených 
nákladů, které mu tím vznikly. 

17.4 Bezodkladně po uzavření Smlouvy předá Objednatel Zhotoviteli: 

17.4.1 stanoviska dotčených orgánů veřejné správy, která se vztahují k provedení díla, 
17.4.2 výkopové povolení, a 

17.4.3 územní souhlasy pro zařízení staveniště. 
 

 

18. Poddodavatelé 
 

18.1 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění díla nebo kterékoli jeho části pouze poddodavatele 
uvedené v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

18.2 Jiný poddodavatel, než který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, se může na plnění této 
Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn 
odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných důvodů, tj. zejména, jedná-li se 

o dodavatele, u něhož je předpoklad, že nebude plnění části díla řádně realizovat. 
18.3 V případě, že má být nahrazen poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím 

řízení prokazoval splnění podmínek účasti, může být nahrazen pouze takovým novým 
poddodavatelem, u něhož Zhotovitel opět prokáže splnění těchto konkrétních podmínek účasti, 
popř. jejich splnění prokáže sám za předpokladu, že sám tyto podmínky splňuje. 

18.4 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezodkladně zajistit nápravu.  

18.5 V případě, že bude Zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. Za koordinaci poddodavatelů při provádění díla 
odpovídá Zhotovitel. 

18.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění díla, byl dostatečně 
odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti. V případě, že poddodavatel 
pozbude v průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo jakoukoli způsobilost k řádnému plnění, je 
Zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu 
Smlouvy nepodílel. 

18.7 Zhotovitel není oprávněn využít poddodavatele k provádění těch částí díla, pro které Objednatel 
dle ust. § 105 odst. 2 ZZVZ stanovil v zadávacích podmínkách poddodavatelské omezení. Zákaz 
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dle tohoto odstavce platí v rozsahu poddodavatelského omezení stanoveného v zadávacích 
podmínkách. 

 

19. Další povinnosti Zhotovitele 
 

19.1 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými povolením a oprávněními, jež jsou nezbytná ke 

zhotovení díla, a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a řádně 
dokončit. 

19.2 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto Smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této Smlouvě či na základě této Smlouvy, ani 
postoupit či zastavit pohledávky z této Smlouvy. Zhotovitel je však oprávněn bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele zastavit svoje pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy 
výlučně ve prospěch zástavního věřitele - banky, která splňuje podmínky dle odst. 14.2 Smlouvy, 

a to výlučně pro potřeby financování prací na díle. 
19.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas zhotovit a dokončit dílo a odstranit jeho vady v přesném 

souladu se Smlouvou a k plné spokojenosti Objednatele.  

19.4 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady použití přístupových cest a silnic vedoucích ke 
staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií 
týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a ostatních 
takových dodavatelů a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a 
zajistit vytýčení podzemního vedení a již existujících inženýrských sítí. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí v případě, že Objednatel, nebo 
správci či provozovatelé inženýrských sítí předali Zhotoviteli informace o takových inženýrských 
sítích vedoucích staveništěm. 

19.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činností 
Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena 
písemně nejméně 3 pracovní dny předem. O výsledku prověření provedou smluvní strany zápis 
do stavebního deníku. Toto ujednání odst. 19.5 Smlouvy platí obdobně i pro měření zakrývaných 
prací dle čl. 6 Smlouvy. 

19.6 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby. 
19.7 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a podle požadavku zástupce Objednatele i jeho poddodavatelé, 

se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat zpravidla jednou týdně (nebude-li 

dohodnuto nebo technickým dozorem investora stanoveno jinak) a budou věnovány stavu a 
postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení 
provádění díla až do dokončení díla. 

19.8 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky, které řídí technický dozor 
investora. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění této Smlouvy, 
k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění této Smlouvy, 
která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne 
bude Objednatel pořizovat „zápis z kontrolního dne“.  
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19.9 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu 
do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které 
byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

19.10 Zhotovitel je dále povinen účastnit se prostřednictvím k tomu kvalifikovaného pracovníka jednání 
rady monitoringu a při provádění díla postupovat v souladu s jejím statutem dle jejích závazných 
rozhodnutí a doporučení. Rada monitoringu je orgánem zřízeným za účelem monitoringu se 
stanovenou odpovědností v oblasti operativního řízení Komplexního GTM v rámci provádění díla. 
Ve své činnosti se Rada monitoringu řídí statutem, jehož návrh tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy. 

19.11 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků: 
19.11.1 odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat 

staveniště a dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále 
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k 
bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele, 

19.11.2 odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu díla, materiálů, zařízení a staveniště, 
včetně zařízení a dodávek poddodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná 
bezpečnostní opatření včetně mj. výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, 
denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem, 

19.11.3 nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla, zařízení a materiálu až do doby 
převzetí bezvadného díla Objednatelem dle čl. 11 této Smlouvy nebo vydání Potvrzení o 
dokončení díla. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody vzniklé na zařízení, strojích, 
nástrojích a jiných věcech, které má k provádění díla, a za škody vzniklé na majetku 
třetích osob v důsledku provádění díla, 

19.11.4 zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště, 
19.11.5 učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na 

staveništi i mimo něj a k zamezení škody na majetku, proti zasahování do práv třetích 
osob mj. následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v 
důsledku jeho činnosti, 

19.11.6 učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově 
vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem 
provádění díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy či rozhodnutími 
orgánů státní správy či Projektovou dokumentací, 

19.11.7 je povinen účastnit se, případně poskytnout plnou součinnost při případných správních a 
jiných řízeních se stěžovateli ze stran veřejnosti nebo orgánů veřejné správy, 

19.11.8 v případě nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům v průběhu provádění díla je povinen nález 
neprodleně oznámit v souladu s § 176 stavebního zákona, učinit opatření nezbytná k 
tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit; nález je 

dle své povahy vlastnictvím České republiky, kraje nebo obce,  

19.11.9 je dle zákona o odpadech a dalších právních předpisů původcem odpadů vznikajících při 
provádění díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a 
je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané právními předpisy. Nakládání s odpady 
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musí být Zhotovitelem realizováno v souladu se směrnicí Objednatele, č. 2-2016-00 

(Nakládání s kovovým odpadem).  
19.11.10 povinen mít na předmětu díla smluvně zajištěný výkon báňské záchranné služby ve 

smyslu vyhlášky č. 447/2001 Sb. Českého báňského úřadu ze dne 3. prosince 2001 o 
báňské záchranné službě. Existenci tohoto smluvního vztahu je povinen prokázat 

objednali předložením příslušného smluvního závazku nejpozději ke dni převzetí 
staveniště ve smyslu čl. 4.6 této Smlouvy. 

19.12 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění svých závazků z této Smlouvy užívat k provedení 
díla pouze ty členy personálu, které uvedl ve své nabídce. Seznam těchto osob tvoří přílohu č. 3 

této Smlouvy. 
19.13 Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla členy svého personálu měnit. Člena personálu je 

však oprávněn nahradit pouze takovou osobou, která splňuje požadavky na prokázání kvalifikace 

stanovené pro výkon dané funkce v zadávací dokumentaci. Kvalifikaci nového člena personálu je 
Zhotovitel povinen vždy předem doložit Objednateli. Pokud takovýto nový člen personálu 
nesplňuje kvalifikační požadavky, je Objednatel oprávněn jej odmítnout. 

19.14 Člena personálu, jehož profesní zkušenosti byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení, může 
Zhotovitel nahradit pouze za takového pracovníka, který by byl hodnocen stejně nebo lépe.  

19.15 Během provádění díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) 
udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze 
staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou 
potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak Zhotovitel neučiní i přes 
upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady 
Zhotovitele. 

19.16 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí 
a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a poddodavatelé jsou povinni se ve vztahu 
k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení 
v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení 
s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito 
zájmy ve střetu. 

19.17 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele, 

které budou obsahovat minimálně následující údaje: 
19.17.1 Identifikační data díla 

a) Název, místo a doba realizace díla 

b) Identifikace Zhotovitele 

c) Aktuální seznam poddodavatelů 

19.17.2 Stav výstavby 

a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v 
členění dle Harmonogramu 

b) Přehled zkoušek a provedených testů 

c) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí 
d) Nasazení lidí, strojů a mechanizmů 

e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy 
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19.17.3 Měsíční platby 

a) Výše aktuálně požadované Průběžné platby 

b) Členění požadované Průběžné platby na částky připadající na cenu díla a na 
ostatní platby, 

19.17.4 Fotodokumentace a dokumentární videozáznam 

a) Fotodokumentace a dokumentární videozáznam průběhu výstavby v digitální 
formě na DVD 

19.18 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany Zhotovitele, 
které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v 
platném znění, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní 
strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním díla a jeho 

realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 
správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména: 
19.18.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem činností dle této Smlouvy, 

které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady Zhotovitele; 

19.18.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání 
realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby; 

19.18.3 po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této Smlouvy, 
včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů 
souvisejících s výkonem této Smlouvy a Zhotovit požadované informace a dokumentaci 
za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům 
pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, 
a dalších oprávněných orgánů veřejné správy a Evropské unie. Doklady musí být 
uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
a souvisejícími prováděcími právními předpisy. 

19.19 Zhotovitel je povinen zavázat k plnění povinností dle předchozího odstavce 19.18 i své 
poddodavatele.  

19.20 Zhotovitel je povinen k zahájení prací předložit veškeré doklady a podklady, týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle právních předpisů, a vést tuto 
dokumentaci po celou dobu výstavby. 

19.21 Všichni členové personálu Zhotovitele uvedení v příloze č. 3 Smlouvy musí být schopni 
komunikovat na potřebné úrovni v českém nebo slovenském jazyce. Splnění této povinnosti je 
Zhotovitel oprávněn zajistit i trvalou přítomností potřebného počtu tlumočníků. 

19.22 Zhotovitel se zavazuje uvést všechny části staveniště, popřípadě zařízení staveniště do 
původního stavu. Zároveň Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště a je jeho povinností dbát o to, aby 
svým jednáním nezpůsobil nebo neumožnil způsobit Objednateli hmotnou škodu.  
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19.23 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních prací do číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41-43 platného ke dni podání nabídky. 

19.24 Zhotovitel bude při provádění díla a plnění souvisejících povinností dle této Smlouvy postupovat 

v souladu se stanovisky dotčených orgánů veřejné správy. Zhotovitel má právo na náhradu 
nákladů, které vzniknou v důsledku změny těchto stanovisek v průběhu provádění díla. 

19.25 Zhotovitel svým jménem a na svůj účet uzavře smlouvy s dodavateli hmot, energií a dalších 
služeb nutných k provádění díla (voda, elektrická energie, kanalizace, vypouštění upravených 
čerpaných podzemních vod při realizaci do stokové sítě). Uvedené náklady jsou zahrnuty v ceně 
plnění. 

19.26 Zhotovitel pro provedení díla zpracuje dopravně inženýrské opatření. 
19.27 Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla a postupu v souladu se zákonem č. 62/1988 Sb., o 

geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, v platném znění, geologické práce mj. 
řádně dokumentovat a odevzdat výsledky geologických prací České geologické službě v souladu 

s § 12 uvedeného zákona.  
19.28 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užívat 

veškeré výstupy díla (týká se zejména projektových dokumentací), a to všemi způsoby 
uvedenými v ust. § 12 autorského zákona a dále k provádění jakýchkoli úprav a změn díla či jeho 
části po dobu trvání majetkových práv (dále též „Licence“). Objednatel je oprávněn sám nebo 
prostřednictvím dalších osob (zejména architektů či jiných projektantů apod.) činit jakékoli úpravy 
či změny díla či jeho části. Tato Licence vzniká na základě předání díla či jeho částí Zhotovitelem 
Objednateli na základě příslušného předávacího protokolu. Odměna za licenci dle tohoto článku 
Smlouvy je zahrnuta v ceně díla.   

19.29 Zhotovitel na základě této Smlouvy poskytuje Objednateli pro teritorium celého světa a 
v neomezeném množství a rozsahu Licenci k užívání kopií, k užívání a zpřístupnění díla či jeho 
jakékoli části dalším osobám. 

 
 

20. Zánik závazku ze Smlouvy 
 

20.1 Závazky stran z této Smlouvy zanikají jejich úplným splněním.  
20.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

20.2.1 Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smluvené době a nezjedná nápravu ani 
v dodatečné lhůtě určené Objednatelem,  

20.2.2 Zhotovitel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, a to i před tím, než je o úpadku 
rozhodnuto, 

20.2.3 je rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele,  

20.2.4 byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, 
20.2.5 přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti dle Smlouvy či dle 

právních předpisů, 

20.2.6 Zhotovitel bezdůvodně nezahájil provádění díla dle této Smlouvy v termínech dle této 
Smlouvy či Harmonogramu,   
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20.2.7 Zhotovitel přestane splňovat kterýkoliv z kvalifikačních předpokladů požadovaných 
v zadávacím řízení na plnění této Smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně 
poskytnuté lhůtě, zejména nahradí člena personálu uvedeného v Příloze č. 3 nebo 
poddodavatele uvedeného v Příloze č. 4, s jehož pomocí prokazoval příslušné části 
kvalifikace, osobou, která stanovené požadavky na kvalifikaci nesplňuje nebo příslušné 
činnosti vykonává osoba jiná, aniž došlo k takové formální náhradě, nebo Zhotovitel 

neodvolá poddodavatele na základě oprávněné žádosti Objednatele dle odst. 18.4 

Smlouvy, nebo Zhotovitel provádí části Díla v rozporu s ustanovením odst. 18.7 Smlouvy 

prostřednictvím poddodvatele a nápravu těchto skutečností nezjedná ani do 30 dnů ode 
dne, kdy nastaly, 

20.2.8 se Zhotovitel dopustil střetu zájmů jakýmkoli způsobem dle čl. 2.6 Smlouvy, 

20.2.9 Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve 
znění pozdějších předpisů.  

20.3 Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. 
20.4 Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy, upravují smluvní strany vypořádání práv a závazků takto: 

20.4.1 Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své 
podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě této Smlouvy do okamžiku 
účinnosti odstoupení, přičemž smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že 
Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za dílo připadající na řádně 
poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění nebo ceny nepoužitých nebo částečně 
použitých materiálů, zařízení Zhotovitele a dočasných staveb, které si Objednatel bude 
chtít pro dokončení díla ponechat; 

20.4.2 vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě této Smlouvy, Zhotovitel 
neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za 
vrácené plnění, kdy pro účely výpočtu výše ceny vrácených plnění se bude postupovat 

obdobně dle odst. 6.21 Smlouvy; 

20.4.3 po účinnosti odstoupení od této Smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruky za 

jakost poskytnutého plnění dle této Smlouvy a další práva Objednatele z vad 
poskytnutého plnění; 

20.4.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na 
dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od této Smlouvy z 
důvodů na straně Zhotovitele; 

20.4.5 odstoupení od této smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, záruk, licencí, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, 
která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončení této smlouvy. 

20.5 Do 7 dnů od účinnosti odstoupení Smlouvy Zhotovitel předá Objednateli veškeré dokumenty 
nezbytné k dokončení díla, včetně mj. veškeré dokumentace a specifikací, smluv s 
poddodavateli, povolení a souhlasů od veřejnoprávních orgánů a ostatních dokumentů podle této 
Smlouvy. 
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20.6 Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy, není povinen platit Zhotoviteli ve vztahu ke smlouvě 
žádnou další částku ani případnou náhradu škody až do doby, kdy zástupce Objednatele zjistí 
náklady na odstranění vad, případnou náhradu škody za prodlení s dokončením díla a všechny 
další náklady Objednatele a jejich výši potvrdí.  

20.7 V případě, že náklady Objednatele pro vypořádání práv a závazků při odstoupení od této 
Smlouvy budou převyšovat částku odpovídající Přijaté ceně díla dle této Smlouvy, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit tento rozdíl na základě písemné výzvy - faktury Objednatele, která bude 
obsahovat vyčíslení této dlužné částky. Objednatel má právo započíst vůči této dlužné částce 
jakékoli částky dlužné Zhotovitelem, které byly ke dni odeslání výzvy Objednatelem dle tohoto 
odstavce splatné v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

20.8 Zhotovitel po obdržení pokynu Objednatele do 7 dnů od odstoupení postoupí Objednateli 

prospěch z veškerých smluv o dodávkách zboží nebo materiálů či služeb a/nebo k provádění 
jakékoli práce pro účely Smlouvy, které Zhotovitel uzavřel s tím, že před tímto postoupením 
Zhotovitel ve formě přijatelné Objednatelem výslovně zaručí, že veškeré toto zboží a materiály 
nebo služby či smlouvy o provedení práce jsou nezatíženy, jsou prosta zadržovacího práva nebo 
finančního zajištění a lze s nimi disponovat bez souhlasu nebo pomoci třetí strany. 

 

21. Komunikace stran 
 

21.1 Každá ze smluvních stran stanoví oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. 
Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech 
souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že: 
 

21.1.1 Smluvně pověřená osoba je oprávněna vést s druhou smluvní stranou jednání 
obchodního charakteru o návrhu Dodatků k této Smlouvě a následném předložení tohoto 
návrhu statutárním orgánům Objednatele; 

21.1.2 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Objednatele připravuje technické 
zadání, je oprávněna podepisovat předávací protokoly a jednat se Zhotovitelem ve 

vztahu k zajišťování realizace plnění. 
21.2 Jména oprávněných osob jsou uvedena v této Smlouvě a jejich role stanoví tato Smlouva, 

zejména její Příloha č. 6. 

21.3 Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby bez nutnosti uzavírání dodatku ke 

Smlouvě, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. 
Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění. 

21.4 Oprávněné osoby dle odst. 21.1.2 této Smlouvy nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý 
následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. 

21.5 Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být doručena 
buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň 
oprávněné osobě. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, 
musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence do sídla této 
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strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné dle zápisu v 
obchodním rejstříku za příslušnou smluvní stranu jednat. 

 

22. Závěrečná ujednání 
 

22.1 Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.  

22.2 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy stane v důsledku právních vad neplatným nebo 
neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních částí této Smlouvy. Všechna ustanovení 
Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním 
nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a Smlouva 
bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo 
neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení 
takovým obsahem, který umožní, aby účelu Smlouvy bylo dosaženo. 

22.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto 

Smlouvou obdržel od Zhotovitele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z 

důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či 
pravidel souvisejících s čerpáním dotací Objednatelem či financováním díla. Zhotovitel proto 
souhlasí s uveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje 
oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, 
ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani 
neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy. Smluvní strany 
berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb. o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel 
dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že 
veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně 
požádají. 

22.4 Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve smyslu 
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla Kupujícího ke 
dni podpisu této Smlouvy. 

22.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží 
1 stejnopis. 

22.6 Pro vyloučení pochybností si smluvní strany s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, sjednávají, že, je-li kdekoliv v této Smlouvě odkazováno na okamžik uzavření smlouvy, 
rozumí se tím okamžik účinnosti smlouvy ve smyslu toho právního předpisu. 

22.7 Přílohami Smlouvy, které jsou jejími nedílnými součástmi, jsou: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (dle přílohy č. 12 zadávací dokumentace), 
Příloha č. 2 – Soupis prací (dle nabídky Zhotovitele), 
Příloha č. 3 – Seznam personálu Zhotovitele (dle nabídky Zhotovitele), 
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Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů (dle nabídky Zhotovitele), 
Příloha č. 5 – Harmonogram (schválený dle odst. 4.11 Smlouvy), 
Příloha č. 6 – Oprávněné osoby, 
Příloha č. 7 – Statut rady monitoringu (návrh). 
 

Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 
vůle. 

V Praze dne   V Praze dne   

Objednatel Zhotovitel 

 

 

______________________________ 

Ing. Petr Witowski,  

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 

 

______________________________ 

  

Ing. Ladislav Urbánek,  
místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 
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Ing. Tomáš Hajič 

prokurista 

STRABAG a.s. 
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Ing. Renata Hamrská  
prokuristka 

STRABAG a.s. 

 

 ______________________________ 

Ing. Richard Záruba 

statutární ředitel 
Energie – stavební a báňská a.s. 
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Ing. Ondřej Novák  
vedoucí odštěpného závodu 

STRABAG AG 

 


