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1. Obecná ustanovení 
1.1 Definice 

1.1.1.5 
Pod-článek 1.1.1.5 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří dokument Technická specifikace, 
jehož součástí je i Projektová dokumentace s názvem Tramvaj 
Plotní - soubor staveb - etapa 2-4 ze září 2016“ 

1.1.1.10 
Pod-článek 1.1.1.10 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, (i) sestavený podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
schváleného Ministerstvem dopravy, pokud jde o stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, (ii) 
sestavený podle OTSKP - SPK pravidel pokud jde o stavební 
objekty realizované v rámci Stavby v zájmu ostatních Objednatelů.“ 

1.1.1.11  
Pod-článek 1.1.1.11 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a 
účinné Právní předpisy. V rámci realizaci Stavby bude ze strany 
Zhotovitele vedeno celkem pět Stavebních deníků. Hlavní Stavební 
deník bude veden pro celou Stavbu. Čtyři vedlejší Stavebník deníky 
budou vedeny samostatně, a to jeden pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jeden 
pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, jeden pro stavební objekty realizované v rámci 
Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s., jeden pro 
stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, 
a.s.“ 

1.1.4.11 
Pod-článek 1.1.4.11 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných a účinných 
právních předpisů. Faktura musí vždy, když je to relevantní, 
obsahovat informaci o příslušném dotačním programu použitém 
pro kofinancování Stavby. Faktury se jednotlivým Objednatelům 



vystavují vždy samostatně pro stavební objekty realizované v rámci 
Stavby v zájmu Statutárního města Brna, pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu 
Dopravního podniku města Brna, a.s. a pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, a.s. 
 
Faktury za zajištění Zařízení záležitostí podle odst. 4 písm. d) 
smlouvy o dílo a vyhotovení geometrického plánu podle odst. 4 
písm. b) smlouvy o dílo se vystavují vůči každé osobě na straně 
Objednatele zvlášť, a to ve výši vypočtené jako součin ceny za 
Zařízení záležitostí dle odst. 4 písm. d) Smlouvy o dílo a vyhotovení 
geometrického plánu dle odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo (viz 
kolonka dopisu k nabídce) a procentního podílu výše výdajů dané 
osoby na straně Objednatele na celkové ceně za Stavbu. 
 
U ceny za zhotovení stavebních objektů realizovaných v rámci 
Stavby v zájmu jednotlivých Objednatelů jsou povinny přiznat a 
zaplatit daň ty osoby, o kterých to stanoví zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.4.14 
Pod-článek 1.1.4.11 Zvláštních podmínek je odstraněn. 

1.1.6.10 
V pod-článku 1.1.6.10 Zvláštních podmínek se za slova stavebního 
zákona vkládá: 
„či jiného zvláštního právního předpisu“ 

1.1.6.12 
Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 
„Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
a Operační program doprava jsou programy, které dle záměru 
Objednatele budou ze strany Objednatele použity pro financování 
Stavby z prostředků strukturálních a investičních fondů EU. 
Zhotovitel se zavazuje seznámit s podmínky těchto programů a 
dodržovat je.“ 

1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání 
První odstavec Pod-článku 1.8 Zvláštních podmínek se odstraňuje. 
_______________________________________________________________________ 
Ve druhém odstavci Po-článku 1.8 Zvláštních podmínek se za slova 
stavebního zákona vkládá „či jiného zvláštního právního předpisu“ 
a mezi slova „rovněž“ a „Stavební“ se vkládá slovo „hlavní“. 
 

2. Objednatel 
2.1 Právo přístupu na staveniště 



V Pod-článku 2.1 Zvláštních podmínek se mezi slova „předáno“ a 
„zápisem“ vkládá následující text: 
„k Datu zahájení prací“ 

2.4 Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 se odstraňuje. 
 

3. Správce stavby 
3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 3.1 se vkládá nová věta, 
která zní: 
„Správce stavby bude vykonávat funkci technického dozoru 
investora.“ 

 
Ve čtvrtém odstavci Pod-článku 3.1 se písm. a), odstraňuje a nově 
zní takto: 
 
„a) 13.1 (Právo na variaci) a 13.2 (Návrh na zlepšení) a 13.3 (Postup 
při variaci) v případě Variací, které navyšují Přijatou smluvní částku, 
přičemž postačí získat souhlas dílčího Objednatele, v jehož zájmu 
jsou v rámci Stavby realizovány příslušné stavební objekty. 
Předmětný souhlas nemusí být nutně získán před přistoupením 
k jakémukoliv kroku, nejpozději však musí být získán před 
podpisem změnového listu, vydaného v návaznosti na uvedené 
pod-články, ze strany Správce stavby.“  
 

4. Zhotovitel 
4.2 Zajištění splnění smlouvy 

Pod-článek 4.2 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve 
formě čtyř bankovních záruk, po jedné pro každého Objednatele, a 
ve výších uvedených v Příloze k nabídce. 
 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku příslušnému Objednateli 
do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle 
toho, co nastane později. Každá bankovní záruka musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, 
který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být 
účinná nejpozději v den jejího předání příslušnému Objednateli. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, 
dokud Zhotovitel řádně neprovede a nedokončí Dílo a nepředá 



příslušnému Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-
článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní 
záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo 
na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a 
nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel 
podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo 
dokončeno a příslušný Objednatel neobdrží Záruku za odstranění 
vad. 
 
Kterýkoliv Objednatel smí uplatnit nárok z jemu poskytnuté 
bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je příslušný 
Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je 
popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může 
příslušný Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli 
náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena 
podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo 
určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po 
tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu 
porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 
(Odstoupení objednatelem). 
 
Příslušný Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z 
bankovní záruky. 
 
Příslušný Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 
dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo 
poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za 
odstranění vad. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že příslušný Objednatel bude oprávněn 
čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez 
námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní 
záruku vydala. 
 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se 
Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k 
obstarání bankovní záruky ve prospěch příslušného Objednatele, 



jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu 
odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
 
Příslušný Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení 
části plateb ve výši stanovené v Příloze k nabídce za prodlení 
Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti.“ 

4.4 Podzhotovitelé 
Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce: 
„Podzhotovitelé nesmí vykonávat následující stavební práce: 
 
a) stavební práce související s realizací tramvajového svršku a 
b) pokládka asfaltových hutněných vrstev vozovky v celém 
rozsahu předmětu plnění. 
 
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně 
zjednat nápravu.“ 

4.8 Bezpečnost práce 
Druhý odstavec Pod-článku 4.8 Zvláštních podmínek je odstraněn 
a nahrazen následujícím zněním: 
„Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích 
za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen 
pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce 
na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb 
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný 
předpis Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou 
práce vykonávat.“ 

4.9 Zajištění kvality 
Pod-článek 4.9 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci 
stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem 
uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit 
jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.11 Dostatečnost přijaté smluvní částky 
Pod-článek 4.11 Zvláštních podmínek je odstraněn. 

4.21 Zprávy o postupu prací 



Pod-článek 4.21 Obecných podmínek i Zvláštních podmínek se 
odstraňuje a je nahrazen následujícím zněním: 
Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být celkem 
čtyři měsíční zprávy o postupu prací připraveny Zhotovitelem vždy 
jedna zvlášť pro i) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Statutárního města Brna ii) Stavební objekty realizované v 
rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR iii) Stavební 
objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Dopravního podniku 
města Brna, a.s. iv) Stavební objekty realizované v rámci Stavby v 
zájmu Tepláren Brno, a.s. a předloženy Správci stavby v šesti 
kopiích. První zpráva musí pokrývat období do konce prvního 
kalendářního měsíce, který následuje po Datu zahájení prací. 
Zprávy pak musí být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po 
posledním dni období, kterého se týká. 
 
Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí 
veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v 
Potvrzení o převzetí Díla. 
 
Každá zpráva musí obsahovat: 
(a) grafická znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé 
etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů 
zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Staveniště, výstavby, 
montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro práce každého ze 
jmenovaných Podzhotovitelů (podle definice v Článku 5 
[Jmenovaní podzhotovitelé]); 
(b) fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi; 
(c) u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a 
Materiálů, jméno výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou 
rozpracovanost a skutečná nebo předpokládaná data: 
 

(i) zahájení výroby, 
(ii) zhotovitelových kontrol, 
(iii) zkoušek a 
(iv) odeslání a doručení na Staveniště; 

 
(d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [Záznamy o personálu a 
vybavení zhotovitele]; 
(e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a 
certifikátů Materiálů; 
(f) seznam oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] a oznámení podaných podle Pod-článku 20.1 [Claimy 
zhotovitele]; 



(g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli 
nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu 
prostředí a veřejnosti; a 
(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu s uvedením 
podrobností o jakékoli události nebo okolnosti, která může ohrozit 
dokončení v souladu se Smlouvou a s uvedením opatření, která 
jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění. 
„i) pokud jde o zprávu týkající se Stavebních objektů realizovaných 
v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, informaci o 
veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (Zpožděné výkresy a 
pokyny), Pod-článku 2.1 (Právo přístupu na staveniště), Pod-článku 
4.7 (Vytyčení), Pod-článku 4.24 (Archeologické a další nálezy na 
staveništi), Pod-článku 7.4 (Zkoušení), Pod-článku 8.9 (Důsledky 
přerušení), Pod-článku 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci), 
Pod-článku 19.4 (Důsledky vyšší moci), k jejichž úhradě je podle 
Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že 
Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.“ 

4.25 Záruky za odstranění vad 
Pod-článek 4.25 Zvláštních podmínek je odstraněn a nahrazen 
následujícím zněním: 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad) 
„Zhotovitel musí získat Záruky za odstranění vad ve formě čtyř 
bankovních záruk, po jedné pro každého Objednatele, a ve výších 
uvedených v Příloze k nabídce.  
 
Zhotovitel musí předat příslušnou Záruku za odstranění vad 
příslušnému Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci 
stavby. Každá Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, 
který je součástí zadávací dokumentace. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že každá Záruka za odstranění vad bude 
platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob, včetně 
jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí 
veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v 
Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, 
která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za 
odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel 
neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její 
platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruk za 
odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 
 



Kterýkoliv Objednatel smí uplatnit nárok z jemu poskytnuté Záruky 
za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je příslušný 
Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 
a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak 
jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností 
může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, 
ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle 
Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory 
a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den 
uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů 
Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 
 
Příslušný Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze 
Záruky za odstranění vad. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit, že příslušný Objednatel bude 
oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky 
na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 
osoby, která záruku vydala.  
 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti kterékoliv Záruky za 
odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré 
kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
příslušného Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v 
maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným 
výše. 
 
Příslušný Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění 
vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že 
všechny vady byly odstraněny.“ 

4.28 Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
V Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se odstraňuje text pod 
písmenem f), který je nahrazen následujícím zněním: 
 
Zhotovitel poruší zákaz použití podzhotovitele podle Pod-článku 
4.4 (Podzhotovitelé) 
_______________________________________________________________________ 
V Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se za text pod písmenem 
g) vkládá nové písmeno h), které zní: 
 



Zhotovitel poruší povinnost vést kterýkoliv Stavební deník dle Pod-
článku 1.1.1.11. 
_______________________________________________________________________ 
V Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se za text pod písmenem 
h) vkládá nové písmeno j), které zní: 
 
Zhotovitel poruší povinnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci dle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost práce) a Pod-článku 6.7 
(Ochrana zdraví a bezpečnost při práci). 
_______________________________________________________________________ 
Poslední odstavec Pod-článku 4.28 Zvláštních podmínek se 
odstraňuje. 
_______________________________________________________________________ 
Na konec Pod-článku 4.28 Obecných podmínek se vkládá nový 
odstavec, který zní: 
 
Všechny smluvní pokuty dle tohoto Pod-článku uplatňuje za 
Objednatele vždy Statutární město Brno s výjimkou smluvní pokuty 
dle písm. g), kterou uplatňuje vždy sám ten dílčí Objednatel, 
v jehož zájmu je příslušný stavební objekt s vadou v rámci Stavby 
realizován. 
 

6. Pracovníci a dělníci 
6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 
6.9 Personál zhotovitele 
Na úplný konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání smlouvy o dílo změnit osoby hlavního 
stavbyvedoucího a všech dalších stavbyvedoucích, uvedené v příloze (p) 
smlouvy o dílo, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nová 
osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou objednatel (v 
pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, 
na jehož základě je uzavřena smlouva o dílo. Objednatel vydá písemný souhlas 
se změnou do 21 dnů od doručení žádosti zhotovitele a potřebných dokladů 
objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy.“ 
 

7. Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování 
7.7 Vlastnictví technologického zařízení a materiálů 

Pod-článek 7.7 Obecných podmínek se odstraňuje a nahrazuje 
následujícím zněním: 
„Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, 
v rozsahu odpovídajícímu Právním předpisům Země, do vlastnictví 



příslušného Objednatele k okamžiku Převzetí díla podle Pod-
článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) či případně okamžiku Převzetí 
části díla podle Pod-článku 10.2 (Převzetí části díla).“  

8. Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.3 Harmonogram 

První odstavec Pod-článku 8.3 Obecných podmínek až ke slovu 
„obsahovat“ včetně se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby čtyři podrobné 
harmonogramy, a to jeden pro stavební objekty realizované 
v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jeden pro 
stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, jeden pro stavební objekty realizované v rámci 
Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. a jeden pro 
stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, 
a.s, vše do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 
8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí také předložit 
aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram 
v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi 
Zhotovitele. Každý harmonogram musí obsahovat:“ 

8.7 Náhrada škody za zpoždění 
Věta: „Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-
článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za 
zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.“ se v Pod-
článku 8.7 zvláštních podmínek odstraňuje. 

8.10 Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení 
Pod-článek 8.10 se odstraňuje. 

12. Měření a oceňování 
12.3 Oceňování 

V Pod-článku 12.3 Zvláštních podmínek se odstraňuje písm. (c), 
které nově zní: 
„je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k 
rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních 
cen i) Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení 
návrhu Zhotovitele k Variaci, pokud jde o stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství silnic a dálnic ČR, ii) 
Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, 
a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, platných ke dni předložení návrhu 
Zhotovitele k Variaci, pokud jde o stavební objekty realizované 
v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, Dopravního 
podniku města Brna, a.s., Tepláren Brno, a.s. K použitým Expertním 
cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka 
výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,“ 



14. Smluvní cena a platební podmínky 
14.2 Zálohová platba 

Pod-článek 14.2 Obecných i Zvláštních podmínek se odstraňuje. 
14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby 

První věta prvního odstavce Obecných podmínek se až po spojení 
„s podpůrnými dokumenty“ odstraňuje a nově zní: 
Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého 
měsíce čtyři Vyúčtování, a to vždy jedno pro stavební objekty 
realizované v rámci Stavby v zájmu Statutárního města Brna, jedno 
pro stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, jedno pro stavební objekty realizované v rámci 
Stavby v zájmu Dopravního podniku města Brna, a.s. a jedno pro 
stavební objekty realizované v rámci Stavby v zájmu Tepláren Brno, 
a.s. Každé vyúčtování se předkládá v šesti kopiích ve formě 
schválené Správcem stavby podrobně vymezující částky, o kterých 
se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s 
podpůrnými dokumenty. 

14.7. Platba 
Text uvedený za písmenem (a) Pod-článku 14.7 Zvláštních 
podmínek se odstraňuje a nově zní takto: 
„(odstraněno)“ 
_______________________________________________________________________ 
Všude, kde se v Pod-článku 14.7 Zvláštních podmínek vyskytuje 
spojení „60 dnů“ se toto spojení odstraňuje a nahrazuje spojením 
„30 dnů“ 

 


