
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
uzavřená dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

o vzniku společnosti

„Výstavba tramvajové tratě Plotní"

Společníci

Vedoucí společník a správce společnosti: _
IMOS Brno, a.s, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211 
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva 
IČ: 25322257 DIČ: CZ25322257
dále také jako vedoucí společník nebo správce

společník II. -
D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 3009/72a, Královo Pole, 612 00 Brno 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7650 
zastoupený Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti

IČ: 46975616
dále také jako D.I.S. nebo společník II.

DIČ: CZ46975616

společník III. _
STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupený Ing. Jaroslavem Katzerem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Dynkou, členem 
představenstva 
IČ: 60838744
Korespondenční adresa vč. zasílání faktur:
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Jih, Tovární 3, 620 00 Brno 
dále také jako STRABAG nebo společník III. 
č. smlouvy: SP 08/2016/DB/19

DIČ: CZ60838744

společník IV.
Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5062 
zastoupený Ing. Vlastimilem Chládkem, jednatelem společnosti 
IČ: 45474281 DIČ: CZ45474281
dále také jako DSB nebo společník IV.

Čl.l
Účel smlouvy, název a sídlo společnosti

1. Společníci se sdružují za společným účelem činnosti, která spočívá ve:

• vypracování a předložení společné žádosti o účast a nabídky do zadávacího řízení 
zahájeného Statutárním městem Brnem, IČ 44992785 (dále jen zadavatel) a uveřejněného
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ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ: 632317, na realizaci veřejné 
zakázky pro provedeni díla s názvem „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“

• v případě úspěchu společné nabídky za účelem vlastního provedení díla s názvem 
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“, účasti v případných navazujících zadávacích 
řízeních a provedení navazujících prací

2. Pro úspěšné uskutečnění veškerých činností dle této smlouvy v požadované kvalitě a terminu 
ukládá tato smlouva společníkům povinnost vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného 
účelu smlouvy řádně a s odbornou péčí.

3. Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo nebo ztěžovalo 
účel, pro nějž společnost vznikla, nebo které by vedlo ke škodě některého ze společníků, 
zadavatele nebo třetí osoby. V takovém případě je společník, který zapříčinil vznik škody nebo 
nepřijal taková opatření, kterými bylo možno škodě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen 
uhradit vzniklou škodu.

4. Společnost bude označována názvem:
„Výstavba tramvajové tratě Plotní11 
(dále jen společnost)

5. Sídlem společnosti je sídlo správce a vedoucího společníka: '
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

ČI. II
Vznik a zánik společnosti

1. Společnost vzniká podpisem této smlouvy oprávněnými zástupci všech společníků a trvá po 
celou dobu existence závazků, plynoucích z předložené společné nabídky, případně ze smlouvy 
o dílo, uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci předmětné veřejné zakázky.

2. Společnost zanikne v případě:
a) že zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem, ve kterém marně uplyne lhůta pro 

příslušné námitky či návrh na přezkum, případně dnem právní moci rozhodnutí, 
svědčícího o tom, že zrušení bylo po právu,

b) společná žádost o účast nebo nabídka společníků v rámci zadávacího řízení bude 
zadavatelem vyloučena, a to dnem, ve kterém mamě uplyne lhůta pro příslušné 
námitky či návrh na přezkum, případně dnem právní moci rozhodnutí, svědčícího 
o tom, že vyloučení bylo po právu.

c) že smlouva o dílo bude se společníky uzavřena, ale bude později, před zahájením 
plnění smlouvy o dílo pravomocně posouzena jako neplatná,

d) že zadavatel uzavře na realizaci zakázky platnou smlouvu o dílo s jiným uchazečem, 
a to dnem uzavření takové smlouvy, případně dnem právní moci rozhodnutí, 
svědčícího o tom, že taková smlouvaje platná.

e) nastane jiný důvod pro zánik společnosti uvedený v OZ.

3. Společnost zanikne po splnění svého účelu dohodou všech společníků, ne však dříve než 
budou splněny veškeré závazky společníků vůči zadavateli přijaté společnou nabídkou 
společníků do zadávacího řízení a smlouvou o dílo na realizaci předmětné veřejné zakázky a 
všech případných dalších navazujících prací, veškeré závazky vůči třetím osobám přijaté v rámci 
realizace této zakázky a navazujících prací, jakož i nároky zadavatele a třetích osob vzniklé 
z titulu porušení smluvních či zákonných povinností společníků souvisejících se zakázkou.
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ČI. III
Právní postavení společníků a společnosti

1. Založená společnost není samostatnou právnickou osobou a jako taková nemá právní 
osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku ani jiné evidence právnických osob.

2. Společníci jsou a budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, navazujícími zakázkami a pracemi zavázáni 
společně a nerozdílně a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků 

vyplývajících z veřejné zakázky či navazujících zakázek a prací.

Společníci se zavazují, že jejich společná a nerozdílná odpovědnost bude trvat po celou dobu 
plnění závazku založeného smlouvou o dílo uzavřenou na základě rozhodnutí o přidělení veřejné 
zakázky až do vypořádání všech nároků zadavatele a třetích osob.

3. Správce je povinen ke všem jednáním, úkonům a rozhodnutím, která se týkají ostatních
společníků (nebo některých z nich), přizvat dotčené společníky k projednání dané záležitosti. O 
všech zásadních záležitostech celé společnosti (vč. technického vedení výstavby díla jako celku) 
rozhodují její společníci společně a jednomyslně. Každý ze společníků má jeden hlas. 
Rozhodování a hlasování společníků může probíhat per rollam (tj. písemným souhlasem všech 

společníků). -

4. S třetími osobami (mimo zadavatele a zástupce zadavatele) jedná ve věci realizace svých 
samostatně realizovaných částí díla každý ze společníků samostatně (netýká se samostatně 
realizované části díla společníků IMOS a D.I.S.). Ve společné věci více společníků může být 
k jednání se třetími osobami (mimo zadavatele a zástupce zadavatele) některý ze společníků 
oprávněn jen na základě výslovně uděleného zmocnění. K jednání se zadavatelem a zástupcem 
zadavatele je zplnomocněn vedoucí společník. Vedoucí společník je na základě plné moci 
udělené ostatními společníky oprávněn zavazovat všechny společníky a přebírat plnění a pokyny 
pro všechny společníky pouze v rozsahu oprávnění dle této plné moci.

Vedoucí společník se zavazuje s dostatečným časovým předstihem informovat společníky o 
postupu jednání se zadavatelem před podpisem smlouvy o dílo a umožnit jim osobní podpis
smlouvy o dílo. . ,
Vedoucí společník se dále zavazuje s dostatečným časovým předstihem informovat dotcene 
společníky o postupu jednání se zadavatelem, které se budou týkat jimi samostatně 
realizovaných částí díla, předem s nimi projednat dodatky ke smlouvě o dílo týkající se jimi 
samostatně realizovaných částí díla a umožnit jim osobní podpis dodatku.

5. Vedoucím společníkem a správcem společnosti je IMOS Brno, a.s.

6. Společnost je založena ke společné činnosti, nikoliv jako sdružení majetku. Věci ve vlastnictví 
jednotlivých společníků, které jsou pro tuto společnou činnost v rámci společnosti využívané, 
zůstávají ve výlučném vlastnictví jednotlivých společníků. Využiti těchto věcí pro činnost jiného 
společníka se děje za předem dohodnutou úhradu. Úhrada je nákladem společníka, který věc 

využívá.

7. Nakládání s finančními prostředky získanými činností společnosti se řídí pravidly sjednanými 
v čl. VI. až VII. této smlouvy.

8. Každý společník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován jiným 
společníkem o všech skutečnostech a jednáních souvisejících se společnou činností. Je 
oprávněn požadovat po jiném společníkovi vysvětlení, kterékoliv záležitosti, která se týká 

společné činnosti.

9. Pokud se máji společníci (nebo osoby je zastupující v orgánech společnosti) k něčemu 
vyjádřit, něco odsouhlasit či po schválení podepsat apod., zavazují se tak učinit a vyjádření,
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schválení, nesouhlas, připomínky, výhrady či podepsané dokumenty apod. předat zpět zástupci 
vedoucího společníka co nejdříve, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předání podkladů 
osobě zastupující společníka v předmětné záležitosti. Za předání se považuje předání buď 
v listinné nebo v elektronické formě cestou e-mailu. Pokud v této lhůtě nesdělí vedoucímu 
společníkovi, že s návrhem nesouhlasí nebo nesdělí své výhrady či připomínky, má se za to, že 
s návrhem, který měli takto odsouhlasit, nebo ke kterému se měli vyjádřit, souhlasí.

Čí. IV
Práva a povinnosti společníků v zadávacím řízení

1. Společníci se dohodli, že společně zpracovaná žádost o účast a nabídka bude podána jako 
společná žádost o účast a nabídka společníků dle této smlouvy. Společná žádost o účast a 
nabídka budou zpracovány v souladu s požadavky zadavatele, uvedenými v oznámení 
zadávacího řízení, v kvalifikační dokumentaci a v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou 

zakázku.

2. Zkompletování žádosti o účast a nabídky a její předložení zadavateli zajistí vedoucí společník. 
Ostatní společníci jsou povinni s vedoucím společníkem spolupracovat a poskytnout mu řádně a 
včas veškeré potřebné informace a podklady.

3. V případě, že zadavatel vybere společnou nabídku společníků předloženou v zadávacím řízení 
jako nabídku nejvhodnější, zavazují se společníci uzavřít smlouvu o dílo se zadavatelem.

4. Vedoucí společník má ve stadiu zadávacího řízení následující práva a povinnosti:
• zastupovat společníky vůči zadavateli a třetím osobám jako zmocněnec ve věci podání 

společné žádosti o účast a společné nabídky do zadávacího řízení a ve všech věcech 
týkajících se účasti společníků v zadávacím řízení,

• činit za společníky společná prohlášení, která mají být dle požadavku zadavatele 
uvedeného v zadávací dokumentaci součástí žádosti o účast či nabídky,

• podepsat a podat za společníky kompletní společnou žádost o účast a nabídku
zadavateli, ^

• zajistit dle požadavků zadavatele zakázky požadovanou jistotu k zajištění povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení,

• v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější podepsat se zadavatelem 
příslušnou smlouvu o dílo, včetně případných dodatků k ní.

Společník D.I.S., společník STRABAG a společník DSB mu k tomu udělují plnou moc a vedoucí 
společník tuto plnou moc přijímá. Tato plná moc se vztahuje na veškerá právní jednání se 
zadavatelem, osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností a dalšími osobami 
v souvislosti s účastí společníků v zadávacím řízení.
Plná moc se vztahuje ve stejném rozsahu také na případnou účast v navazujících zadávacích 
řízeních týkajících se předmětné zakázky, na jednání se zadavatelem, na uzavření dalších smluv 
a dodatků k nim, a uplatňování nároků z nich vyplývajících.

5. Společník D.I.S., společník STRABAG a společník DSB mají ve stadiu zadávacího řízení 
následující práva a povinnosti:

• zpracovat příslušnou část společné žádosti o účast a společné nabídky do zadávacího 
řízení v předepsaném rozsahu daném kvalifikační a zadávací dokumentací pro 
předmětnou zakázku,

• předat zpracovanou část společné žádosti o účast a společné nabídky a doklady 
potřebné k prokázání kvalifikace pro předmětnou zakázku včas vedoucímu 
společníkovi,

• refundovat vedoucímu společníkovi poměrný podíl nákladů vynaložených na poskytnutí 
jistoty k zajištění povinností vyplývajících z účasti společníků v zadávacím řízení, 
odpovídající dohodnutému podílu ve společnosti podle čl. V odst. 1 této smlouvy,

;



7
[pí

• podílet se v poměru své účasti ve společnosti podle čl. V odst. 1 této smlouvy na všech 
dalších garancích, jistotách a pojištěních požadovaných zadavatelem pro tuto zakázku.

6. V případě, že jakýkoli společník zajišťuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů zákona 
o veřejných zakázkách prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit a prověřit, že informace 
a podklady předložené příslušným subdodavatelem odpovídají skutečnosti a také zajistit včasné 
předloženi všech dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách. Společník je rovněž povinen 
zajistit od subdodavatele, případně získat od třetích osob, podklady prokazující správnost a 
pravdivost subdodavatelem předložených informací a podkladů.

7. Za splnění kvalifikačních předpokladů prokazovaných společně odpovídají všichni společníci 
pncemz za kompletaci veškerých dokladů dodaných každým společníkem prokazujících splnění 
takových předkvalifikačních předpokladů odpovídá správce. Každý společník je ve smyslu 
zakona o veřejných zakázkách povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace pouze takové 
informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý společník je rovněž povinen mít k 
dispozici podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k 
prokázání splnění kvalifikace dle zákona o veřejných zakázkách.

8. Nenř-li uvedeno jinak, nese každý ze společníků vlastní náklady vzniklé v souvislostí 
s přípravou a podáním společné žádosti o účast a společné nabídky v zadávacím řízení 
v rozsahu výše uvedených činností samostatně a nemá právo požadovat po jiném společníkovi 
jejich náhradu.

9. Správce předá každému ze společníků kompletní kopii společné žádosti o účast a společné 
nabídky společníků v elektronické formě do 15 dnů ode dne jejich podání v zadávacím řízení.

ČI. V
Pravidla pro realizaci zakázky

Společníci budou realizovat práce na zakázce v dohodnutém rozsahu a za podmínek smlouvy 
o dílo uzavřené mezi společníky a zadavatelem na realizaci zakázky.
na společ^ Společníci rozděli s přihlédnutím k předem dohodnutému poměru účasti

1.

IMOS Brno, a.s. 
D.I.S., spol. s r.o. 
STRABAG a.s.

37,5 %, 
37,5 %, 
15%,

Dopravní stavby Brno, s.r.o. 10 %

a s přihlédnutím ke své specializaci takto:

- Společník STRABAG a.s. bude samostatně, na své náklady a na svou odpovědnost 
realizovat vybrané stavební objekty komunikací, a to v rozsahu svého výše uvedeného 
podílu účasti na společnosti s tím, že bude primárně provádět práce v rozsahu v jakém 
tento společník prokazoval splnění kvalifikačního pfedpokladu v zadávacím řízení tj. 
směrově rozdělené čtyřpruhové pozemní komunikace, (samostatně realizovaná část díla 
společníka STRABAG)

- Společník Dopravní stavby Brno, s.r.o. bude realizovat samostatně, na své náklady a na
svou odpovědnost vybrané stavební objekty, a to tramvajovou trať spodek i svršek 
(samostatně realizovaná část díla společníka DSB) '

- Zbylé stavební objekty, práce a dodávky budou společníci IMOS Brno, a.s. a D.I.S., spol. 
s r.o. realizovat společně a na své náklady (tj. společné náklady IMOS Brno, a.s. + D.l.s! 
spol. s r.o.) s tím, že na nákladech a výnosech, zisku nebo ztrátě takto společně



7
Ef

realizované části zakázky se tito společníci podílejí v poměru IMOS Brno, a s. 50 %, 
D.I.S., spol. s r.o. 50 %. (samostatně realizovaná část díla společníků IMOS a D I S.)

Náklady a výnosy, zisk nebo ztráta na samostatně realizované části díla jsou věcí společníka 
nebo společníků, kteří ji realizují. Ohledně samostatně realizovaných částí díla platí, že společník 
nebo společníci jsou povinni bez zbytečného odkladu uspokojit oprávněný nárok třetí osoby 

Poslušenství, a to i v případě, že tento nárok bude z titulu solidární odpovědnosti uplatněn 
vůči jinému společníkovi. V případě, že bude nárok vůči jinému uplatněn soudní cestou, nahradí 
mu odpovědný společník nebo společníci též náklady vynaložené na soudní řízení.

Rozdělení realizace zakázky mezi společníky bude společníky dohodnuto písemně stím, že 
rozdělení prací mezi společníky bude odpovídat výše uvedenému věcnému rozdělení a 
v maximální možné míře také jejich podílu na společnosti podle čl. V odst. 1 této smlouvy. Na 
drobné odchylky do výše 0,5 % přitom nebude brán zřetel.
Po tomto rozdělení bude přepočítán vzájemný podíl společníků na společnosti.

Společníci se dohodli, že do doby vymezení části díla samostatně realizované společníkem 
STRABAG a společníkem DSB se vzájemný podíl společníků na společnosti určuje takto:

IMOS Brno, a.s.
D.I.S., spol. s r.o.
STRABAG a.s.
Dopravní stavby Brno, s.r.o. 10 %

Nedohodnou-li se společníci v konkrétním případě jinak, bude dodatečné objednávky a práce 
vyžádané zadavatelem, stejně jako případné změny předmětu díla a vícepráce provádět ten 
společník nebo společníci, jejichž realizované části díla se vícepráce či změny týkají. V případě 
méněprací se bude postupovat obdobně.

37,5 %, 
37,5 %, 
15%,

2. Nebude-li dohodnuto jinak, vybuduje si společník Dopravní stavby Brno a společník STRABAG 
každý z nich své vlastní zařízení staveniště podle svých potřeb sám a na svůj náklad. Vedoucí 
společník a společník D.I.S. si za účelem realizace předmětné zakázky vybudují společné 
(centrální) zařízení staveniště, a to na svůj společný náklad.

3. Společníci se zavazují zajistit a poskytnout zadavateli (objednateli) jím požadované bankovní 
(finanční) záruky jako sdílené záruky stím, že společníci budou tyto záruky sdílet v poměru dle 
jejich podílu na společnosti (dle čl. V. odst. 1 smlouvy). Náklady na obstaráni své části sdílených 
bankovních záruk nese každý společník ze svého. Koordinací těchto aktivit zajistí správce.

Nebude-li možno zajistit kteroukoliv z bankovních záruk požadovaných zadavatelem jako záruku 
sdílenou, zajistí bankovní záruku na společný náklad všech společníků vedoucí společník s tím, 
že druhý společník D.I.S., spol. s r.o., třetí společník STRABAG a.s. a čtvrtý společník Dopravní 
stavby Brno, s.r.o. jsou povinni mu nejpozději do 30 dnů od důvěryhodného doložení převzetí 
záruční listiny zadavatelem (doložení této skutečnosti společníkům) poskytnout bankovní 
kontragaranci ve výši odpovídající jejich podílu na společnosti (dle čl. V. odst. 1), tj. výše 
bankovní garance předložená zadavateli vynásobená procentuálním podílem příslušného 
společníka na společnosti. Doba platnosti kontragarance musí být o jeden měsíc delší než doba 
platnosti příslušné bankovní záruky předané zadavateli. Z kontragarance bude vedoucí společník 
čerpat pouze v případě, že dojde k čerpání bankovní záruky poskytnuté zadavateli. Nesplní-li 
druhý, třetí nebo čtvrtý společník tuto svou povinnost, je povinen zaplatit vedoucímu společníkovi 
smluvní pokutu ve výši v jaké měla být poskytnuta kontragarance. Pokud však příslušný 
společník předá vedoucímu společníkovi předmětnou kontragaranci v požadované výši a 
v odpovídajícím znění do 60 dnů od důvěryhodného doložení převzetí záruční listiny 
zadavatelem, nárok na smluvní pokutu dle předchozí věty zaniká.
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4. Stejným způsobem jak je upraven vodst. 3. se bude postupovat i u příslibů finančních 
(bankovních) záruk a v případě prodlužování či doplňování již vystavených finančních 
(bankovních) záruk čí příslibů.

5. Správce je oprávněn ke správě společných věcí, je oprávněn a povinen jednat se zadavatelem 
ve všech záležitostech vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, uplatňovat nároky z ní 
vyplývající, přijímat od zadavatele platby a jiná plnění a vyřizovat zadavatelem uplatněné nároky. 
Vedoucí společník je jako správce společnosti povinen evidovat a archivovat účetní doklady.

6. Odpovědnost za to, že jednotliví pracovníci plní řádně a s odbornou péčí svoje úkoly nese ten 
společník, který pracovníka pro realizaci zakázky určil či delegoval. V případě, že společnost 
nebo společník utrpí majetkovou újmu v důsledku hrubého zanedbání nebo porušení povinnosti 
některým z pracovníků podílejících se na realizaci společné části zakázky, musí újmu nahradit 
ten společník, který takovou osobu pro realizaci zakázky určil.

7. V případě, že některý ze společníků bude nečinný nebo nebude plnit svoje závazky a 
povinnosti včas a řádně nebo nebude-li jednat v zájmu společnosti a bude tím ohroženo dosažení 
účelu společnosti nebo v důsledku takového jednání hrozí škoda či jiná majetková újma, může 
jiný společník učinit opatření nezbytná k nápravě, a to i bez předchozího souhlasu chybujícího 
společníka. Je však povinen jej o této skutečnosti neprodleně informovat. Náklady takových 
opatření půjdou ktíži společníka, který neplnil řádně své povinnosti nebo nejednal v zájmu 
společnosti. -

8. Případní subdodavatelé části zakázky realizované společně společníky IMOS a D.I.S. budou 
vybíráni na základě společně organizovaného výběrového řízení. Pokud bude mít některý ze 
společníků zájem provést práce, které mají být předmětem subdodávky na společné části 
zakázky vlastní kapacitou, bude se o ni ucházet stejným způsobem a za stejných podmínek jako 
externí zájemci (subdodavatelé), avšak s právem last call.

9. Společníci se zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo se 
zadavatelem stanovy společnosti, v nichž podle potřeby podrobněji dohodnou práva a povinnosti 
při realizaci zakázky.

10. Vzájemná práva a povinnosti při provádění části zakázky realizované společně společníky 
IMOS a D.I.S. si tito společníci dohodnou samostatně s tím, že při této dohodě budou ctít principy 
fungování společnosti sjednané v této smlouvě.

11. Správce zajistí uzavření pojištění vyžadovaných zadavatelem pro tuto zakázku, přičemž 
výběr pojišťovny, včetně výše pojistného, musí odsouhlasit všichni společníci. Na nákladech se 
budou společníci podílet v poměru svých podílů na společnosti podle čl. V odst. 1 této smlouvy.

Čl. VI
Účet a hospodaření společnosti

1. K přijímání plateb od zadavatele a jejich distribuci mezi společníky správce zřídí do 14 dnů ode 
dne získání zakázky společníky u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet 
(dále jen „účet společnosti"). Při zakládání účtu společnosti je správce povinen bance písemně 
oznámit a doložit touto smlouvou, že na účtu společnosti budou po celou dobu jeho trvání 
evidovány prostředky více vlastníků. Správce bude mít postavení majitele účtu společnosti. 
Ostatní společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na účtu společnosti. 
Podpisové právo k účtu společnosti budou mít určení zástupci všech společníků. Příkaz k úhradě 
nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu společnosti musí být podepsána všemi 
společníky (společná autorizace plateb). Správce se zavazuje, že po dobu trvání společnosti 
nezmění podpisová práva k účtu společnosti bez souhlasu dotčených společníků. Společníci se 
zavazují řádně a včas autorizovat příkazy k úhradě předložené správcem s výjimkou případů, kdy 
písemně uplatní odůvodněné výhrady k jejich správnosti. Správce má právo poslední autorizace.
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2. V případě hrozícího nedostatku finančních prostředků na účtu společnosti, pokud např. bude 
zadavatelem uplatněna smluvní pokuta, apod., jsou společníci povinni chybějící peněžní 
prostředky na účet společnosti doplnit v poměru své účasti na společnosti. Částku, kterou je 
nezbytné doplnit, vypočítá vedoucí společník podle podílu na společnosti dle čl. V odst. 1 této 
smlouvy a zašle ostatním společníkům zdůvodněnou výzvu k doplnění finančních prostředků na 
účet společnosti současně s informací o její výši a o způsobu jejího použití. Financování společné 
činnosti společníků IMOS a D.I.S. (na samostatně realizované části díla společníků IMOS a 
D.I.S.) bude zajišťováno přes další oddělený účet, tudíž případné požadavky na doplnění 
finančních prostředků za účelem společného hospodaření těchto dvou společníků, nemohou být 
důvodem pro výzvu správce na doplnění účtu společnosti. Každý společník převede svůj podíl na 
účet společnosti do 5-ti pracovních dnů od doručení výzvy. Takto poskytnuté finanční prostředky 
budou společníkům vráceny bez zbytečného odkladu poté, co pomine potřeba takového opatření. 
V případě, že některý ze společníků nesplní včas a řádně svoji povinnost převést určený podíl na 
účet společnosti, doplní účet společnosti o tuto částku vedoucí společník s tím, že v takovém 
případě mu přísluší úrok ve výši 0,05 % denně z této částky za dobu od jejího poskytnutí na účet 
společnosti do jejího vrácení. Úrok je povinen uhradit společník, který tuto situaci způsobil. 
Peněžní příspěvky společníků se nepovažují za vklady do společnosti ve smyslu § 2719 obč. zák.

3. V průběhu realizace zakázky bude na společném účtu společnosti průběžně tvořena 
pozastávka na záruční opravy a náklady v průběhu záruční doby, a to ve výši 0,5% z úhrad od 
zadavatele. Po převzetí díla zadavatelem budou na účtu' společnosti ponechány finanční 
prostředky ve výši vytvořené pozastávky, které mohou být použity na úhradu případných nákladů 
společnosti vynaložených v průběhu záruční doby. Nevyčerpaná pozastávka nebo její část bude 
po uplynutí celé záruční doby a po vyřízení všech reklamací vyplacena společníkům v poměru 
jejich účasti na společnosti. V případě, že vytvořená pozastávka nebude postačující, zavazují se 
společníci na výzvu vedoucího společníka navýšit pozastávku podílem poměru jejich podílu na 
společnosti, a to do 5-ti pracovních dnů od doručení výzvy a ve výši potřebné ke splnění závazků 
vyplývajících z realizované zakázky. Ujednání obsažené v předchozím odstavci se použije 
přiměřeně.

Po předání a převzetí celého díla zadavatelem může být předmětná pozastávka kterýmkoliv ze 
společníků nahrazena bankovní zárukou. Bankovní záruka musí být vystavená na částku 
odpovídající výši předmětné pozastávky příslušného společníka, a to jako nepodmíněná, 
neodvolatelná, splatná na první výzvu. Bankovní záruka musí být platná alespoň jeden měsíc po 
uplynutí nejdelší záruční doby dle smlouvy o dílo. Bankovní záruka konkrétního společníka může 
být správcem čerpána v případě jakéhokoli nároku týkajícího se samostatně realizované části 
díla příslušným společníkem za předpokladu, že tento společník nárok bez zbytečného odkladu 
nevyřídí. Pozastávka nahrazená bankovní zárukou bude vyplacena do 15 dnů po předání záruční 
listiny správci dle tohoto odstavce.

Po vyplacení předmětné pozastávky konkrétnímu společníkovi zaniká jeho podpisové a 
autorizační právo k účtu společnosti dle odstavce 1 tohoto článku. Společník poskytne potřebnou 
součinnost ve vztahu k bance.

4. Společníci se zavazují, že nepostoupí, nezastaví nebo jinak nezatíží svoje práva či pohledávky 
(a to ani jejich části), které mají či budou mít vůči ostatním společníkům nebo třetím osobám dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s činností společnosti, bez předchozího písemného souhlasu 
všech společníků.

5. V případě realizace veřejné zakázky budou ve stanovách upřesněny organizační, daňové a 
účetní dopady společnosti (bude-li to třeba).

i
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ČI. VII

Vypořádání majetkových práv

1. Majetkové vypořádání společníků po zániku společnosti se řídí tímto článkem a ustanoveními 
§ 2741 a § 2746 obč. zák. Vypořádání bude provedeno nejpozději do dvou měsíců od zániku 
společnosti.

2. Pň zániku společnosti provede vedoucí společník případné vyúčtování do 2 měsíců od zániku 
společnosti. Pokud nevznikly žádné společné dluhy, pohledávky ani společný majetek, 
vyúčtování se neprovádí.

3. i po zániku společnosti odpovídají společníci za závazky vzniklé ze společné činnosti společně 
a nerozdílně. Mezi sebou tyto nároky vypořádají na principu odpovědnosti, tj. za závazek 
odpovídá ten společník, k jehož samostatně realizované části zakázky se závazek vztahuje. 
Není-li zřejmé, který společník, případně kteří společníci za závazek odpovídají, pak společníci 
odpovídají v poměru jejich podílu na společnosti (dle čl. V. odst. 1).

4. Při předčasném ukončení účasti společníka ve společnosti se s přihlédnutím k § 2741 odst. 2 
obč. zák., a s přihlédnutím k tomu, že není znám konečný ekonomický výsledek zakázky, jakož i 
s přihlédnutím k tomu, že zbývající společníci/společník přebírají veškeré povinnosti a závazky z 
nedokončené zakázky, určí vypořádací podíl společníka, jehož účast předčasně zanikla, takto: 
Cena prací a dodávek realizovaných tímto společníkem pro společnost sjednaná mezi společníky 
upravená koeficientem 0,9 plus sjednané náklady na osoby společníka zapojené v realizačním 
kolektivu minus částky vyplacené tomuto společníkovi za jeho činnost pro společnost. Případné 
finanční vypořádání (tj. doplatek společníkovi nebo vrácení přeplatku ze strany společníka) bude 
provedeno do 30-ti dnů od ukončení účasti společníka, a to na základě příslušného účetního 
dokladu.

Nedohodnou-li se ostatní společníci jinak, pak podíl společníka, jehož účast na společnosti 
z jakéhokoliv důvodu předčasně zanikla, převezmou v poměru svých podílů.

Zanikne-li z důvodů předčasného ukončeni účasti společníka celá společnost, vypořádají se 
vzájemná práva a povinnosti společníků ve smyslu § 2746 obč. zák. s tím, že zé společného 
majetku nabytého činností společnosti přísluší společníkovi, na jehož straně leží důvod zániku 
společnosti, část majetku zjištěná obdobným způsobem jako při vypořádání společníka, jehož 
účast ve společnosti předčasně zanikla.

Čl. Vlil
Ochrana údajů, zákaz konkurence

1. Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od jiného společníka 
v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této smlouvy, budou považovat za důvěrné a budou tyto 
informace používat výhradně pro účely přípravy společné žádosti o účast, společné nabídky a 
event. realizace zakázky. Tyto informace budou dávány k dispozici třetím osobám jenom do té 
míry nutné pro přípravu společné žádosti o účast, společné nabídky a realizace zakázky, přičemž 
tyto třetí osoby budou poučeny o důvěrnosti předmětných informací a budou zavázány 
mlčenlivostí.

2. Veškeré informace, které si společníci poskytnou o sobě, které získají v průběhu dohodnuté 
spolupráce, se považují za důvěrné a nesmí být použity ke škodě kteréhokoliv společníka.

3. Společníci se zavazují, že budou jednat v souladu se společným účelem společnosti 
sledovaným touto smlouvou, a že se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by tento účel byl mařen, 
zejména, že se shora uvedeného zadávacího řízení nezúčastní jako samostatný zájemce a 
uchazeč nebo jako účastník jiné společné žádosti o účast či nabídky, vyjma společné žádosti o 
účast společníků či společné nabídky společníků. Dále se společníci zavazuji, že nebudou jednat
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usilovat 0 získání zaměstnanců *"éh° sp°le“a-
5. Společníci shodně potvrzují, že realizace jiných stavebních zakázek nemá vzhledem 
k společnému ucelu společníků podle této smlouvy, konkurenční povahu.

a to po

ČI. IX
Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

trvám společnosti z ní žádný z nich nevystoupí.

3“ .''I*’"*-fM "
vsak ucast takového společníka zamka ke dm, ke kterému byl pravomocně zjištěn jeho úpadek.

3. Společníci si vzájemné odpovídají za škodu, včetně ušlého zisku, jež by vznikly v důsledku
SfiiT- Smh -n! PífVía?*Ch neb0 právními Předpisy stanovených povinností 
kvalifikačních předpokladu kteréhokoliv společníka či společnosti jako celku.

4. Všichni společníci mají obdobné odborné kvality a srovnatelné hospodářské postavení Žádný

^dnikmeTkélSoT0^'01 Vy2nam iejf ŮČel 3 PrinCiPy VZáiemné Sl,J5nos,i 1 obchodní a

7áctfmr'l,t cnetí0' d!SPlňeVa,t tut:° smlouvu lze J‘en Písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými

"eba mé"ě"a »

~a

Z2ZIZSS2X “ou
9. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Práva 
Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

,é,°smlouvy stane neplatným- zbývai(cl usteno''eni

11/ Jat0 smlovuva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi společníky. Smlouva ie 
vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž každý společník obdrží po jednom 
vyhotoven, a jedno vyhotovení bude součástí společné žádosti oúfiit či nabídkyv zadávadm

nebo ztrátou

se předmětu

a povinnosti Společníků neupravené
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01-12, 2016V Brně dne

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
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