
       

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. MJ-SML/0630/2019 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
 
 

 

SMLUVNÍ STRANY 
1.  
Objednatel:   město Jeseník 
Sídlo:   Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
IČO:   00302724 
DIČ:   CZ00302724 
Zastoupen:    Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka     
Bankovní spojení:  Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník 
Číslo účtu:    86-7692800237/0100 
Tel.:   anonymizováno 
ID datové schránky:  vhwbwm9 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník 
   tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno 

  Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník 
   tel.: anonymizováno, e-mail: anonymizováno 
(dále jen: „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   KARETA s.r.o.  
Sídlo:    Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
IČO:   62360213 
DIČ:   CZ62360213 
Zápis v OR:   OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 
Zastoupen:   Ing. Marek Němec, jednatel společnosti 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Bruntál 
Číslo účtu:   190776490297/0100 
Tel/mail:        anonymizováno / anonymizováno 
ID datové schránky:  83y5crc 
Zástupce pro věci technické:  anonymizováno, výrobní ředitel – hlavní stavbyvedoucí 
   anonymizováno, stavební technik 
   anonymizováno, technik střediska pokládky živic 
   anonymizováno, vedoucí obalovny 
   anonymizováno, vedoucí laboratoře 
   anonymizováno, projektový manažer 
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
2.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních 
stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající 
změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva 
elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, v platném znění. 
 

I. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  
1. 
Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník“ 
(„zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo. 
 



       

 

2. 
Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě 
tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva. 
 
3. 
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají 
právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný 
jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací 
díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele 
a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání 
a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat 
změnu smlouvy. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a sdělí její identifikační údaje zhotoviteli. Změna osob zastupujících obě strany ve věcech 
technických musí být provedena písemně. 

4. 
Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni DPS s názvem 
„Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník“ zhotovená společností INGREMO s.r.o., IČO: 28307453, 
se sídlem na adrese Janáčkova 4642/5d, 796 01 Prostějov, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. 
 
5. 
Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení.  
 
6. 
Dílo bude spolufinancováno z MMR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+, registrační číslo 
projektu: 117D8230A1594 („dotace“). 
 

II. ÚČEL SMLOUVY 
1. 
Účelem této smlouvy je kompletní rekonstrukce ulice Tyršova v Jeseníku spočívající ve vybudování 
nových parkovacích míst, komunikace pro pěší, komunikace a s tím související řešení odvodnění 
přilehlých ploch, přeložky stávajících stožárů veřejného osvětlení a výsadby nové zeleně. 
 
 

III. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí 
stavba: 

„Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník“ 

2.  
Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s: 
 

a) příslušnou dokumentací, 
b) rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, 
c) předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 
d) ustanoveními této smlouvy a 
e) se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3. 
Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 



       

 

v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení („výchozí 
dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích 
dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a 
dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému 
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 
podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost 
a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitel nepřenáší. Přednost 
výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část 
zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté 
v rámci zadávacího řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

4. 
Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude 
použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu 
s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje 
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného 
vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn 
i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, 
a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem 
k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude 
sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených 
nákladů, které mu vznikly v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení 
tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.  

5. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj 
závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN 
a harmonizovaných norem EU. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen do 10 (deseti) dnu  od pr eda ní  stavenis te  pr edloz it na vrh c asove ho a financ ní ho 
harmonogramu prací , ktery  bude obsahovat vs echny uzlove  body realizace stavby. Zhotovitel je povinen 
upravit c asovy  a financ ní  harmonogram prací  dle poz adavku objednatele, poskytovatele dotace a dals í ch 
poz adavku  vyply vají cí ch z klimaticky ch podmí nek, organizace a provozu dopravy.  
 
7.      
Zhotovitel je povinen do 20 (dvaceti) dnu  od pr eda ní  stavenis te  pr edloz it pojistnou smlouvu 
definovanou v c l. IX. odst. 16 te to smlouvy. 
 
8. 
Souc a stí  dí la je zajis te ní  vs ech potr ebny ch materia lu , pracovní ch sil, stroju  zar í zení , les ení , zar í zení  
stavenis te , sluz eb, produktu  a vs ech dals í ch c inností  nezbytny ch k provedení  dí la zhotovitelem. 
 
9.      
Zhotovitel je povinen pr i realizaci dí la postupovat s r a dnou odbornou pe c í  a chra nit za jmy objednatele 
podle svy ch nejleps í ch profesní ch znalostí  a schopností . Zhotovitel je povinen dodrz ovat pr i realizaci 
dí la ves kere  pr í slus ne  oborove  normy, jednotlive  technicke  a pracovní  postupy vc etne  pr í slus ny ch 
technicky ch listu  jednotlivy ch vy robcu , zar í zení  a materia lu . Zhotovitel je povinen umoz nit vy kon 
technicke ho dozoru stavební ka a autorske ho dozoru projektanta, pr í padne  vy kon c innosti koordina tora 
bezpec nosti a ochrany zdraví  pr i pra ci na stavenis ti, pokud to stanoví  jiny  pra vní  pr edpis.  
 
10. 



       

 

Zhotovitel bude realizovat c innost dle te to smlouvy na pozemcí ch p. c . 1780, 1792, 2425/1, 2425/4, 
2425/5, 2425/6, 2425/17, 2430, 2474, 2475, 2476, 2477, 2489/9 v katastra lní m u zemí  Jesení k. 
 
11. 
Ves kere  ví cepra ce, me ne pra ce a zme ny dí la musí  by t objednatelem pr edem odsouhlaseny. V pr í pade , z e 
z te chto zme n bude vyply vat zme na ceny dí la, musí  by t pr ed jejich realizací , nejpozde ji vs ak pr ed jejich 
fakturací , uzavr en dodatek k te to smlouve . V pr í pade  neodsouhlasení  zme n ma  objednatel na rok na 
provedení  pu vodne  pla novany ch prací , aniz  by zhotovitel me l na rok na u hradu pr í padny ch ví cena kladu  
nebo financ ní  kompenzaci. 
 
12. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ves kere  poddodavatelske  pra ce a nese za ne  za ruku v plne m 
rozsahu dle c la nku XI. te to smlouvy. Smluvní  strany se dohodly, z e zhotovitel je opra vne n k realizaci dí la 
pouz í vat pouze ty poddodavatele, ktere  objednatel pr edem pí semne  jako sve  poddodavatele schva lí . 
Objednatel nesmí  souhlas bez za vaz ne ho du vodu odepr í t. V pr í pade  jine  osoby, pomocí  ktere  zhotovitel 
prokazoval v zada vací m r í zení  splne ní  kvalifikace, je moz na  jeho zme na jen ve vy jimec ny ch pr í padech, 
a to se souhlasem objednatele, kdyz  nova  jina  osoba musí  spln ovat kvalifikaci minima lne  
v rozsahu, v jake m byla proka za na v zada vací m r í zení .  
 
13.  
Zhotovitel je povinen pr edat objednateli jako souc a st pr edme tu dí la nejpozde ji v den pr eda ní  
a pr evzetí  dí la sjednane ho dle te to smlouvy i projektovou dokumentaci skutec ne ho stavu, a to  3x 
v listinne  a 2x v digita lní  podobe  na nosic i, vs e v graficke m forma tu PDF a DWG v samostatny ch rovina ch. 
 
 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
1.  
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 
doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení 
o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro 
účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. 
Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických, popř. jiné písemně pověřené osoby. 

2.  
Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané 
smluvní pokuty.  

3.  
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: 
 

 předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 
písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení 
o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště 

 zahájení stavebních prací: protokolárním předáním staveniště 
 dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: zhotovitel předá kompletně provedené 

dílo včetně dokladů uvedených v čl. X. odst. 4 této smlouvy objednateli nejpozději 
do 9 měsíců od předání staveniště 

 počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla 
zhotovitelem objednateli 

4. 
V pr í pade  omezení  postupu prací  vlivem objednatele nebo z du vodu , ktere  nevznikly jedna ní m, 
opomenutí m pr í padne  nec inností  zhotovitele (napr . vys s í  moc), mu z e by t v pr í pade  vza jemne  dohody 
smluvní ch stran posunut nejzazs í  termí n dokonc ení  dí la. V pr í pade  prodlouz ení  termí nu dokonc ení  dí la 
musí  by t uzavr en dodatek k te to smlouve .  
 



       

 

5. 

Objednatel výslovně konstatuje, že se místo plnění nachází v takových klimatických podmínkách, kdy 
nelze dopředu stanovit dobu, po kterou nebude v zimních měsících možno provádět stavební práce. 
Objednatel výslovně konstatuje, že předpokládá přerušení provádění prací v měsících prosinec až březen. 
Po tuto dobu neběží lhůta pro plnění předmětu díla. Předchozí dvě věty neplatí v případě, že klimatické 
podmínky umožní plnění díla i v tomto období, a to přesně po dobu, kdy budou práce prováděny. 
Práce také nebudou prováděny po dobu, kdy na základě relevantních norem (zejména ČSN normy) nebude 
možné provádět dílo z důvodů klimaticky nepříznivých podmínek. Po tuto dobu taktéž neběží lhůta pro 
dokončení díla. Tyto skutečnosti budou vždy zapsány ve stavebním deníku a řádně odůvodněny. 

6. 
Pr eda ní  cele ho dí la nebo jeho jednotlivy ch c a stí  je splne no vz dy, je-li o tomto sepsa n a oboustranne  
podepsa n pr eda vací  protokol dokonc ene ho dí la („Protokol o odevzda ní  a pr evzetí  dokonc ene ho dí la“) 
nebo dí lc í  pr eda vací  protokoly jednotlivy ch c a stí  dí la.  
 
7.  
Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní 
pokutu dle článku XIII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž 
řádné splnění zajišťuje. 
 
8. Dřívější plnění je možné. 
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního 
položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí: 
 
Celková cena bez DPH  17.608.331,51 Kč 
DPH 21%  3.697.749,62 Kč 
Celková cena s DPH  21.306.081,13 Kč 

(slovy: dvacetjednamilionůtřistašesttisícosmdesátjednakorunčeskýchatřinácthaléřů s DPH). 

2. 

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu 
realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH 
připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.  

 
3. 
Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb. a nejedná se o podstatnou 
změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže: 
 
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající 

geologické údaje, apod.). 
 
4. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření 
smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče 
předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro 
bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které 
zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.  



       

 

 
5. 
V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, 
náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 6. tohoto článku) 
a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí 
oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace 
stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, 
mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem 
BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání 
dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4. smlouvy.  

 
6. 
Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad 
Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu 
s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla 
město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, 
je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy 
o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí. 
 
7. 
Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy 
nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované pro toto období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny ponížené o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla 
uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo bez DPH. Pokud bude 
nabídková cena zhotovitele vyšší než předpokládaná cena díla, bude jednotkové ceny ve výši podle 
cenových soustav výše uvedených. V případě, že objednatel rozhodne, že vícepráce jsou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto vícepráce provést dle cen stanovených výše 
uvedeným způsobem. 
 
8. 
Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) 
a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné 
méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 
 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, 
že na úhradu předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace. Veškeré účetní doklady musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě (název akce, důvod fakturace 
s odkazem na smlouvu o dílo a dále text„ Jedná se o projekt spolufinancovaný z  MMR registrační 
č. 117D8230A1594). 

2. 
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány 
formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději 
do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za předchozí měsíc (případně 
měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený 
soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). 
Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí 
fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí bude 
oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude 
faktura neplatná.  
 



       

 

3. 
V pr í pade , z e objednateli vznikne z ujedna ní  dle te to smlouvy na rok na smluvní  pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vu c i zhotoviteli, je objednatel opra vne n takovy  na rok zapoc í tat proti na roku 
zhotovitele na u hradu ceny dí la. 
4. 
Objednatel si vyhrazuje pra vo kontroly prova de ní  plateb zhotovitele vu c i jeho poddodavatelu m, kter í  
zajis ťují  realizaci pr edme tu dí la dle te to smlouvy. 
 
5. 
Smluvní  strany v souladu s § 1879 a § 1881 obc anske ho za koní ku nejsou opra vne ny pohleda vky vznikle  
z te to smlouvy postoupit, zastavit ani jiny m zpu sobem zatí z it bez pr edchozí ho pí semne ho souhlasu 
druhe  Smluvní  strany. Smluvní  strany da le nejsou opra vne ny jakoukoliv pohleda vku 
za druhou Smluvní  stranou, vzniklou ze za vazkove ho vztahu zaloz ene ho touto smlouvou, pouz í t 
k zajis te ní  pohleda vek tr etí ch osob bez pr edchozí ho pí semne ho souhlasu te to druhe  Smluvní  strany. 
Postoupení , zastaveni c i jine  zatí z ení  pohleda vky v rozporu s tí mto ustanovení m je neu c inne , resp. 
neplatne . Jaky koli pra vní  u kon uc ine ny  v rozporu s tí mto omezení m bude povaz ova n za pr í c í cí  se 
dobry m mravu m. Toto omezení  bude platne  i po skonc ení  doby trva ní  te to smlouvy.  
 
6. 
Dí lc í  fakturu vc etne  nezbytny ch pr í loh zhotovitel doruc í  objednateli do tr í  pracovní ch dnu  ode dne její ho 
vystavení , nejpozde ji pak do sedmna cte ho dne me sí ce, v ne mz  dos lo k oboustranne mu podpisu 
pr eda vací ho zjis ťovací ho protokolu. Dnem uskutec ne ní  zdanitelne ho plne ní  je den pr eda ní  dí lc í ho 
plne ní  a jeho pr evzetí  objednatelem, tj. den podpisu zjis ťovací ho protokolu objednatelem (jeho 
opra vne ny m za stupcem). Nejpozde ji ke konec ne  faktur e bude pr iloz en celkovy  soupis provedeny ch 
prací  a doda vek rozde leny  ve smyslu za kona c . 586/1992 Sb., o daní ch z pr í jmu , ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu . 
 
7. 
Objednatel poz aduje, aby zhotovitel neuplatnil rez im pr enesení  dan ove  povinnosti ve smyslu 
§ 92a a § 92e za kona c . 235/2004 Sb., o dani z pr idane  hodnoty. 
 
8. 
Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti 
účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný nebo 
neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů. 
 
9. 
Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude 
považována za neplatnou:  

- výslovný název: „konečná faktura“,  
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;  
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, , 
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo „Revitalizace ul. Tyršova, Jeseník“, 
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt spolufinancovaný z  MMR registrační 

č. 117D8230A1594 
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH 

a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 
Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, 
v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 

 
 



       

 

10. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

11. 
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den 
vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

12. 
Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XIII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně 
uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 
smluvní sankce. 
 

VII. STAVEBNÍ DENÍK 
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost 
vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

2. 
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

 na zev, sí dlo, IC  (pr í p. DIC ) zhotovitele 
 na zev, sí dlo, IC  (pr í p. DIC ) objednatele 
 na zev, sí dlo, IC  (pr í p. DIC ) zpracovatele PD 
 pr ehled vs ech provedeny ch zkous ek jakosti 
 seznam dokumentace stavby vc etne  ves kery ch zme n a dopln ku  
 seznam dokladu  a u r ední ch opatr ení  ty kají cí ch se stavby 

 
3. 
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelem 
písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady. 

4. 
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5. 
Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněných ve stavebním deníku 
zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

6. 
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 



       

 

7. 
Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 
dokumentace. 
 
8. 
Stavební  dení k bude kdykoliv pr í stupny  objednateli a osobe  vykona vají cí  stavební  dozor objednatele. 
Pokud nebude dohodnuto za stupci smluvní ch stran jinak, bude stavební  dení k fyzicky umí ste n na 
stavenis ti. 
 
 

VIII. STAVENIŠTĚ 
1.  
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

2.  
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů 
od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. IV odst. 1. smlouvy. 

3.  
Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek 
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace 
výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by 
vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku). 

5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti 
s prováděním díla.  

6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán kontrolních prohlídek. 
 
7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací 
a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady. 

8. 
Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však 
povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (v případě, kdy objednatel předal 
dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm). Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení 
staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od doby předání 
díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
a to v přiměřeném rozsahu.    

9. 
Zhotovitel je povinen sezna mit se po pr evzetí  stavenis te  pr edane  objednatelem s rozmí ste ní m a trasou 
pr í padny ch podzemní ch vedení  na stavenis ti, ver ejnou zelení  a jiny mi cizí mi objekty a tyto vhodny m 
zpu sobem chra nit, aby v pru be hu prova de ní  dí la nedos lo k jejich pos kození .  
 
10. 
Zhotovitel je povinen udrz ovat na pr evzate m stavenis ti a pr í jezdovy ch komunikací ch por a dek a c istotu 
a je povinen odstran ovat odpady a nec istoty vznikle  jeho pracemi. Pokud tyto pra ce nebudou 
zhotovitelem prova de ny i pr es pí semnou vy zvu, zajistí  je objednatel a prokazatelne , nezbytne  nutne  
na klady bude uplatn ovat u zhotovitele.  



       

 

 
11. 
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li 
pozemek uveden do původního stavu apod. 

12. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a 
upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobilému 
dalšího řádného užívání. 
  
13. 
Stavbyvedoucím je anonymizováno. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických 
jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli. Pokud v 
průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke 
smlouvě. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v 
zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přítomnost stavbyvedoucího v průběhu prací na 
staveništi. Pokud výjimečně tato osoba nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomna, 
je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí 
splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O 
tom je zhotovitel povinen informovat objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující 
splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným 
zástupcem.  
 

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1.  
Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této 
smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li při 
provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu 
s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné 
části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem 
odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů 
a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 

2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou 
kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen 
na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, 
které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních 
úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, 
nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se 
zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají 
předmětného díla a řídit se jimi.  

3.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu 
provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit technickému 
dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich zakrytím a dále 
umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla.  Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:  

a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu 
zástupce oprávněného k jednání ve věcech  technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich 
dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo  

b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.  
Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

4.  



       

 

Pro pr í pad, z e se objednatel, byť r a dne  vyzva n, ke kontrole nedostaví  ani v na hradní m termí nu, ktery  
mu zhotovitel pí semne  ozna mí  za pisem do stavební ho dení ku a ktery  nebude krats í  nez  24 hodin, je 
zhotovitel opra vne n pr edme tne  pra ce zakry t. V pr í pade  nesouhlasu se zakrytí m prací , ktere  se uka z e 
jako neodu vodne ne  ve vztahu technicky m norma m a pr í slus ny m pra vní m pr edpisu m, nese objednatel 
du sledky takove ho rozhodnutí  (pokynu). Ude lil-li objednatel souhlas k zakrytí  prací , nebo pokud takovy  
souhlas objednatel nevydal v du sledku sve  nec innosti a bude poz adovat jejich dodatec ne  odkrytí , 
zhotovitel zakryte  pra ce odkryje na na klad objednatele. V pr í pade , z e pr i dodatec ne m odkrytí  prací  
budou zjis te ny vady zhotovitele, na klady na odkrytí  a odstrane ní  vad zakry vany ch prací  nese zhotovitel. 
Neprovedení  kontroly prací  objednatelem nezakla da  zhotoviteli moz nost zbavení  se odpove dnosti za 
povinnost prove st dí lo r a dne . 
5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění 
pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel 
v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podílející se na 
provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná 
identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje 
přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného vniknutí 
k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla 
a mimo pracovní dobu všech osob. 

6.  
Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle 
skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá 
objednateli při předání a převzetí dokončené stavby. 

7.  
Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele 
doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání. 

8.  
Změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů uvedených 
zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9.  
Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního 
provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré 
podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem 
a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho 
kolaudace. 

10.  
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 
minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven 
v zápise o předání a převzetí staveniště.   

11.  
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany 
na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. 

 
 
12. 



       

 

Technický dozor nesmí u této stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že 
technický dozor provádí sám objednatel. 
 
13. 
Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého 
díla. 

14. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. 
 
15. 
Zhotovitel je povinen zajistit dí lo proti kra dez i. 
 
16. 
Zhotovitel ma  uzavr enou pojistnou smlouvu, ktera  kryje ves kera  stavební  a monta z ní  rizika spojena  
s dí lem, ktera  mohou vzniknout v pru be hu prova de ní  stavební ch prací  nebo monta z ní ch prací  na celou 
dobu prova de ní  dí la az  do termí nu pr eda ní  a pr evzetí  dí la, a to do vy s e ceny dí la vc . DPH. Da le zhotovitel 
ma  uzavr enou pojistnou smlouvu proti s koda m zpu sobeny m c inností  zhotovitele vc etne  moz ny ch s kod 
zpu sobeny ch pracovní ky zhotovitele, a to do vy s e ceny dí la vc . DPH. Zhotovitel se zavazuje, z e bude po 
celou dobu stavby takto pojis te n.  
 
17.  
Pokud c inností  zhotovitele dojde ke zpu sobení  s kody objednateli nebo jiny ch subjektu  z titulu 
opomenutí , nedbalosti nebo neplne ní m podmí nek vyply vají cí ch ze za kona, platny ch c esky ch sta tní ch 
norem nebo vyply vají cí  z te to smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytec ne ho odkladu tuto s kodu 
odstranit a není -li to moz ne , tak financ ne  nahradit. Ves kere  na klady s tí m spojene  nese zhotovitel. 
 
18. 
Zhotovitel garantuje, z e bude pouz ito materia lu , vy robku  a technologií  schva leny ch pro u zemí  C eske  
republiky. 
 
19. 
Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných 
předpisů a nařízení. 
 
20. 
V zimním období (od 1.listopadu do 31. března následujícího roku) je zhotovitel povinen zajistit 
stavebně a dopravně technicky stav komunikací tak, aby byly sjízdné a schůdné, dle zákona o pozemních 
komunikacích. 
 

X.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1.  
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost 
sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla k užívání se v této smlouvě rozumí provedení 
prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných 
dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

2.  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán 
a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí 
dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, 
popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také 



       

 

autorského dozoru projektanta.  

3.  
Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení 
a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XIII. odst. 5. této smlouvy.  

4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto 
odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. 
Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení: 
 

- stavební deník; 
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace; 
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové 

dokumentaci; 
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů; 
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. 

Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) 
v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné 

na internetové adrese: https://www.jesenik.org/cz/mesto-a-mestsky-urad/64-
technicka-mapa.html  

- geometrický plán; 
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků; 
- návod k užívání stavby (zařízení); 
- revize a záznamy zkoušek 
- za pisy a osve dc ení  o provedeny ch zkous ka ch pouz ity ch materia lu  
- za pisy o vyzkous ení  smontovane ho zar í zení , o provedeny ch revizní ch a provozní ch zkous ka ch 
- projektovou dokumentaci skutec ne ho stavu, a to  3x v listinne  a 2x v digita lní  podobe  na nosic i, 

vs e v graficke m forma tu PDF a DWG v samostatny ch rovina ch. 
 
Bez te chto dokladu  nelze povaz ovat dí lo za dokonc ene  a schopne  pr eda ní . 
 
5. 
Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu 
o odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. XI. odst. 
7. a 8. této smlouvy. Bez tohoto dokladu nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
6. 
Pr edme t dí la je od same ho poc a tku ve vlastnictví  objednatele, neboť dí lo bude prova de no 
na pozemku ve vlastnictví  objednatele. Nebezpec í  s kody na dí le na objednatele pr echa zí  az  pr evzetí m 
dí la jako celku tj. dnem podpisu pr eda vací ho protokolu, kdyz  do te  doby nese nebezpec í  s kody 
na zhotovovane m dí le v plne m rozsahu zhotovitel.  
 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1.  
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání 
60 (šedesát) měsíců, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato 
záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne 
předání provedeného díla objednateli.  

 

2.  
Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 



       

 

V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své 
požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje 
finanční či jinou majetkovou náhradu. 

3.  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad bude mezi 
zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci. 
 
4. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
5. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit 
nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko na 
základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. 
Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XIII. odst. 11 této smlouvy za každou vadu 
a den prodlení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou 
firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je objednatel 
oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodlení zhotovitele čerpat poskytnutou bankovní 
záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodlení se sjednává ve prospěch objednatele 
smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. 
zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro 
případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 
 
6. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky 
v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména 
úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.  
 
7. 
Smluvní  strany se dohodly, z e na zajis te ní  pra v objednatele vyply vají cí ch z odpove dnosti zhotovitele za 
vady, jenz  se na dí le objeví  v pru be hu poskytnute  za ruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli 
jistotu ve forme  bankovní  za ruky (da le take  jen „za ruka“) za odstrane ní  takovy ch vad a splne ní  
souvisejí cí ch smluvní ch pokut. Za ruka bude vyda na pene z ní m u stavem schva leny m objednatelem 
a bude mí t formu dle vzoru, ktery  tvor í  pr í lohu c . 3 te to smlouvy nebo jinou formu schva lenou 
objednatelem. Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající 5 % 
z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. V. odst. 1. Záruka musí obsahovat 
ustanovení, že je čerpatelná na první výzvu a bez námitek jako za ruka neodvolatelna  
a bezpodmí nec na . Platnost za ruky musí  zhotovitel udrz ovat nejme ne  po dobu plynutí  za ruky za jakost 
dí la, vc etne  jeho jednotlivy ch c a stí . Po uplynutí  platnosti bankovní  za ruky se objednatel zavazuje vra tit 
její  origina l zpe t zhotoviteli, a to do 14 dnu  od uplynutí  její  platnosti. Text bankovní  za ruky musí  by t 
objednateli pr edloz en k odsouhlasení  nejme ne  5 pracovní ch dnu  pr ed dnem, kdy ma  dojí t k fyzicke mu 
pr eda ní  bankovní  za ruky objednateli.  
 
8. 
Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech: 
 
a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je 

zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne 
s odstraňováním oznámené vady.  V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 



       

 

peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění 
zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  
 

b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XIII.) uplatněnou 
v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XIII. odst. 10) a v případě 
prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XIII. odst. 11), 
na kterou se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních 
pokut), maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.  

 
XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato 
povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou. 

2.  
Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně 
oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 
a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
3.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

4.  
Za podstatne  porus ení  smlouvy dle § 2002 a na sl. obc anske ho za koní ku, pr i ktere m je druha  strana 
opra vne na odstoupit od smlouvy, se povaz uje zejme na: 
 

a) vadnost dí la jiz  v pru be hu jeho prova de ní , pokud zhotovitel na pí semnou vy zvu objednatele vady 
neodstraní  ve stanove  lhu te , 

b) prodlení  zhotovitele se zaha jení m nebo dokonc ení m dí la o ví ce nez  15 dnu , 
c) prodlení  objednatele s pr eda ní m stavenis te  c i jiny ch podstatny ch doklad pro plne ní  smlouvy 

o ví ce nez  30 dnu , 
d) u padek zhotovitele ve smyslu za k. c . 182/2006 Sb., insolvenc ní ho za kona, 
e) vstup zhotovitele do likvidace, 
f) porus ova ní  pr edpisu  bezpec nosti pra ce a technicky ch zar í zen, v pr í pade , z e byl zhotovitel na 

takove  nedostatky pí semne  upozorne n a v pr ime r ene  lhu te  nezjednal na pravu, 
g) provede-li zhotovitel zme nu poddodavatelu  dle c l. IX. odst. 8. bez pí semne ho souhlasu 

objednatele, 
h) nedodrz ova ní  povinností  stanoveny ch v c l. IX. odst. 16 te to smlouvy. 

 
5. 
Odstoupení  od smlouvy musí  by t uc ine no pí semne , na lez ite  doruc eno druhe  strane , pr ic emz  u c inky 
odstoupení  nasta vají  dnem doruc ení  pí semne ho ozna mení . 
 
6. 
Objednatel si vyhrazuje pra vo odstoupit od smlouvy v pr í pade , z e mu nebude poskytnuta dotace. 
 
7. 
V pr í pade  ukonc ení  u c innosti te to smlouvy zpu sobem uvedeny m v bode  XII. 2 te to smlouvy bude 
provedeno vyu c tova ní  nezaplaceny ch a provedeny ch prací  a nezaplaceny ch a na stavbu dodany ch 
materia lu  v por izovací ch cena ch dle u c etní ch dokladu  bez zahrnutí  zisku. Souc asne  s tí m bude vyc í slena 
event. vznikla  majetkova  s koda (nikoli vs ak us ly  zisk) a popr . dohodnute  smluvní  pokuty. 
 
8. 
Objednatel je opra vne n pr evzí t dosud provedene  pra ce i nedokonc ene  doda vky do 15ti dnu  ode dne 



       

 

odstoupení  od smlouvy, popr . do 15ti dnu  ode dne u c innosti odstoupení  od smlouvy, pokud jejich 
vy sledek je pro objednatele ekonomicky da le vyuz itelny  a jejich kvalita odpoví da  te to smlouve . 
O takove m pr eda ní  bude uc ine n za pis s na lez itostmi protokolu o pr eda ní  a pr evzetí  dí la podepsany  
obe ma smluvní mi stranami. Na vady a nedode lky se vztahují  pr í slus na  ustanovení  te to smlouvy. 
 
 

XIII. SMLUVNÍ SANKCE 
1.  
Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. III. odst. 4. této smlouvy (použití jiných materiálů, 
technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad 
rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: 
Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy. 

2.  
Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele 
ve sjednaném termínu do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.  

3.  
V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelů nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci 
pro provádění díla (viz čl. IX. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy 
ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu 
smluvní pokutu ve výši: 5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý 
případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.  

4.  
V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. IX. odst. 7. smlouvy (povinnost 
poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.  

5.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. IV.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za 
každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.). 

6.  
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu (dle 
čl. VIII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: 1.000 Kč (slovy: 
Jedentisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.  
 
7.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

8.  
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun 
českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, 
prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li 
v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VII. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun 
českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  

9.  
V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH 
(čl. V. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad 
řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových 
smluvních povinností následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost 



       

 

přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, 
až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI. odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. XI. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
němu smluvní pokutu ve výši 1,5 % Kč z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každý započatý 
den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. XI. odst. 
5. smlouvy. 

11.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními 
stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý 
případ takovéhoto porušení smlouvy. 

12.  
Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. IX. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel 
je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% (slovy: Pět procent), 
z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu 
poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů. 

13.  
Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží 
originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn 
uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každý 
jednotlivý případ. 

14. 
Při každém porušení ustanovení čl. VIII. odst. 13 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých). 
 
15. 
Při každém porušení ustanovení čl. IX. odst. 5 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
 
16. 
Při každém porušení ustanovení čl. IX. odst. 20 smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 
10.000 Kč (slovy: Desettisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. 
 
17. 
Jaka koliv ustanovení  o smluvní  pokute  (pokuta ch) obsaz ena  v te to smlouve  nerus í  povinnost zhotovitele 
odstranit vady c i jine  nedostatky dí la ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli naví c v plne  vy s i 
pr í padnou na hradu s kody. Smluvní  pokuta je tak sjedna va na vy slovne  s kumulativní m u myslem sme rem 
k na hrade  s kody, tudí z  nesniz uje vy s i pr í padne  na hrady s kody ani zc a sti. Ujedna ní m smluvní  pokuty tedy 
není  dotc eno pra vo objednatele na na hradu s kody a aplikace ust. § 2050 obc . za k. se vyluc uje.   
 
18. 
Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 
 
 
 

XIV. OSTATNÍ USTANOVENÍ 
1.  
Vys s í  mocí  se cha pou zejme na vojenske  akce (va lka, invaze), na silne  akce (revoluce, povsta ní , lidove  



       

 

nepokoje), sta vky, vy luky, vliv ionizují cí ho za r ení , jaderne ho materia lu, jaderne ho paliva a jaderne ho 
odpadu, vliv vy bus nin a letecke  dopravy provozovane  nadzvukovou rychlostí , jake koli pu sobení  
pr í rodní ch sil, jez  nemohlo by t zhotovitelem objektivne  pr edví da no a jemuz  nemohl proda vají cí  
objektivne  zabra nit, s vy jimkou pu sobení  pr í rodní ch sil, jez  zhotovitel sa m vyvolal, objektivní  
nedostatek surovin a energií  na trhu a jine  pr eka z ky, jez  nastaly neza visle na vu li povinne  smluvní  strany 
a bra ní  povinne  smluvní  strane  ve splne ní  její  povinnosti, jestliz e nelze rozumne  pr edpokla dat, 
z e by povinna  strana tuto pr eka z ku nebo její  na sledky odvra tila nebo pr ekonala a da le, z e by v dobe  
vzniku za vazku tuto pr eka z ku pr edví dala.  

2.  
Smluvní  strana, u ní z  nastanou okolnosti vys s í  moci, je povinna neprodlene  pí semne  uve domit druhou 
smluvní  stranu o vzniku te to uda losti, jakoz  i o svy ch pr edpokladech její ho ukonc ení , a to ve lhu te  
nejpozde ji do 15 (slovy: patna cti) kalenda r ní ch dnu  od její ho vzniku a ukonc ení .  
 
3. 
Povinnosti smluvní ch stran se po dobu trva ní  okolností  vys s í  moci doc asne  pr erus ují  a automaticky se 
obnovují  po její m ukonc ení .  

 
XV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

1. 
Pokud strany nedosa hnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí , rozhodnutí  
pr í slus ne ho soudu. 
 
2. 
Rozhodny m pra vem je pra vo C eske  republiky, zejme na pr í slus ny mi ustanovení mi za kona 
c . 89/2012 Sb., obc ansky  za koní k v platne m zne ní .  
 
 

XVI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. 
Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují.  
 
2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. 
  
3.  
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.  
 
4. 
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními 
v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.  
 
5. 
Zme ní -li se po uzavr ení  smlouvy okolnosti do te  mí ry, z e se plne ní  podle smlouvy stane pro ne kterou ze 
stran obtí z ne js í , neme ní  to nic na její  povinnosti splnit za vazky vyply vají cí  ze smlouvy. Zhotovitel na sebe 
pr ebí ra  nebezpec í  zme ny okolností , ustanovení  § 1765 odst. 1 obc anske ho za koní ku se v tomto pr í pade  
nepouz ije.  
 
 
 
6. 
V pr í pade , z e ne ktere  ustanovení  smlouvy je nebo se stane neu c inne , zu sta vají  ostatní  ustanovení  te to 
smlouvy u c inna . Strany se zavazují  nahradit neu c inne  ustanovení  smlouvy ustanovení m jiny m, u c inny m, 



       

 

ktere  svy m obsahem a smyslem odpoví da  nejle pe pu vodne  zamy s lene mu u c elu ustanovení  neu c inne ho. 
 
7. 
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákona o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
8. 
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
přepisů. 
 
9. 
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen 
uveřejňovat vybrané smlouvy prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, což 
zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy 
souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

 
10. 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet ze dne 29.08.2019 
- Příloha č. 2 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad 

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů: tuto smlouvu schválila Rada města Jeseník dne 23.09.2019, svým 
usnesením č. 919. 
 
 
 
V Jeseníku dne 24.09.2019     V Bruntále dne 25.09.2019 
 
 
 
 
 
 
…………………………      ………………………. 
za objednatele        za zhotovitele 
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová     Ing. Marek Němec 
starostka       jednatel společnosti 
 
 


