
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

i

SMLOUVA O DÍLO Č. 207910

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika -
Sídlo:
Kontaktní adresa:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ,
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Mob:

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
ČNB, č.ú, 28933881/0710
75151502
CZ75151502
RNDr, Ing. René Tichým, vedoucím odboru správy majetku

(dále jen ,,objednatel")

a
ZK Design a.s.
Sídlo: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
Kontaktní adresa: Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Poloni
IČO: 25864068
DIČ: CZ25864068
jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7729420247/0100
E-mail:
Mob:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2381

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. 89/2012,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující smlouvu:



Článek JI.
Předmět sinlouvy

l. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení rekonstrukce stávající
učebny v objektu č, 6 Školící policejní středisko v areálu KŘP Msk ve Frýdku-Místku,
dle dokuinentace pro provedení stavby zpracované

,,objekt KŘP Msk DAR - Areál ve Fiýdku-
Místku objekt školícího střediska - rekonstrukce uČebny" a v rozsahu stanovené
výzvou k podání nabídek č. j. KRPT-207910/ČJ-2019-0700MN ze dne 11.9.2019 (dále
jen ,,dílo").

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III.
této smlouvy.

Článek III.
Cena za dílo, platební podmínky

l. Cena za dílo byla sjednána ve výši l 538153,00KČ
DPH 21% 323 012,00 Kč
Celkein s DPH 21% 1 861 165,00 KČ
Slovy: Jeden1nilio11oslnsetšedesátjedl1atisícstošedesátpět korun českých

2. Sjednaná cena za dílo je konečná a zal]rnllje veškeré náklady spojené se zhotovením
díla, včetně opatření materiálu k provedení díla a'náklady spojené s dodáním díla.

3, Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit,

4, Cena za dílo bude zaplacena na základě daňového dokladu (dále jen ,,faktury"),
vystavené zhotovitelem po převzetí díla uvedeného v Článku Il. odstavec l
objednatelem, Smluvní strany se dohodly na možnosti dílčí fakturace, vždy ke konci
kalendářního měsíce, po odsouhlasení dílčí faktury objednatelein. Faktura vystavená
zhotovitelem ň1llSĹ obsahovat č. úČttľ, který je řádně uveřejněn v registru plátců daně
z přidané hodnoty (DPH) dle § 94 a násl. zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
pozdějších předpisů (dále ,,zákon o DPH") a dle ustanovení § 435 občanského
zákoníku.

5. V souladu s § 5 odst. 3 zákona o DPH objednatel využívá přijaté plnění výhradně pro
veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou povinnost a faktury
budoll vystaveny a hrazeny vC. aktuální sazby DPH,

6. Sniluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 30 dnů od jejího prokazatelného
doručení objednateli.

7, Cena za dílo se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny
z bankovního účtu objednatele, Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla
ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstra11ění vady díla uhradit
cenu díla, Okainžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 kalendářních dnů.
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8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
jeho části.

9. Objednatel je oprávněn před uplynutíni lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budoiAi tyto údaje
uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla,
Okamžikem doničení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

10, Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu
sjednaného díla. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetl1ě jejich ocenění
a předloŽí jej objednateli k odsouhlasení, Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do
deseti dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen
stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě, že rozpočet
stavby nebude obsahovat položky nezbytllé pro provedení prací, budou tyto účtovány
dle položek Cenové soustavy RTS Brno nebo Urs Praha platné v době provádění
a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel
přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke
smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku.

11. V případě méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
nebude tyto méněpráce zhotovitel fakturovat.

l
i
i

i

Článek IV.
Doba a inísto plnění, předání díla

l. Termín zahájení díla bude do 10 dnů od předání staveniště. Předání řádně
zhotoveného díla bude nejpozději do 29. 11. 2019. V této lhůtě je zhotovitel také
povinen dodat také veškeré náležitosti (faktui'ace, dodací listy apod.).

2, O předání a převzetí díla bude zhotovitelein vyhotoven protokol o předání a převzetí
díla (dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma sinluvnírni
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu,

3. Objednatel je oprávněn odniítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního termínu předání díla.

4. Místem plnění je objekt č. 06 Školící policejní středisko, areál KŘP Msk Frýdek-
Místek, Frýdlantská 2402.

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu dodání díla nejméně 48 hodin
předem.

6. Termín předání staveniště bude do lOti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo,

7. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.
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8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči,
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy,
technické norrny a podmínky této snilouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností,
přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit,
v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za Škodu, které
v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetíin
osobám vznikly.

9, Práce budou prováděny za stálého provozu areálll na což niusí zhotovitel prací brát
ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných bezpečnostních
opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován na základě
zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a dále dle dohody se zástupci
objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyldizeny potřebné prostory pro
umožnění realizace prováděných stavebních prací. Při realizaci díla zhotovitel zajistí
nlaxilnální oddělení ostatních prostor od staveniště, zabezpečí zakrytí stávajícího
nábytku a jiného zařízení v jednotlivých kancelářích a místnostech ochrannýini
pornůckaini, Po provedení díla provede zhotovitel kompletní úklid včetně umytí oken
od případných nečistot (prach z podlážek lešení, nečistoty z fasády nebo jejího nátěl'll,
popřípadě nečistot z malby vnitřních prostor). Dále pak musí zhotovitel zajistit
vodotěsnost objektu, při pracích týkajících se výmäiy výplní otvorů a zejména pak při
demontáži a montáži střešní konstrukce.

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí
zhotovitel.

ll. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, Že v rámci provádění díla je zhotovitel
povinen vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které
budou SOllČáStí protokolu o převzetí díla:

- projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která bude
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele;

- právní předpisy či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty;

- příslu&iá prohlášení o shodě;

- elektro revizní zpráva, měřící protokoly

- stavební deník - originál lx;

- seznam osob s uvedenín] jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;

- doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
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Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí Škody na díle

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okainžilcem převzetí díla od zhotovitele.

2, Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okainžikem převzetí díla od
zhotovitele.

l
l
i
l
!
íŽ
l

C

Článek VI.
Záruka za jakost

!

l. Zliotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla takto:
- u stavebních prací 60 měsíců
- u silnoprolldých a slaboproudých rozvodů 60 měsíců
- na technologická zařízení 24 měsíců
Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí hotového díla.
Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla telefonicky nebo písemně
reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, zhotovitel oznámí nejpozději do 3
dnů po obdržení reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává.
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklainaci zhotovitel uznává. Reklamaci lze uplatnit
nejpozději do posledního dne záruky, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.

2. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění
vady bez ohledu na to, že objednatel takovou vadu zjistil nebo mohl zjistit. Pro
vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím části předmětu plnění není dotčeno
právo objednatele uplatňovat práva z vady, která byla zjistitelná, ale nebyla zjištěna při
převzetí. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 7 pracovních
dnů od doručení reklaniace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy
hradí zhotovitel.

4. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5, Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Na opravenou část
díla se vztahuje záruční doba dle odst, l tohoto článku a počíná běŽet dnem předání
opraveného díla objednateli.

6. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkeni.

Článek VII,
UkonČení smlouvy, odstoupení od sinlouvy

l. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
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2, Smluvní strany se dohodly, Že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to
bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 14 kalendářních dnů a začíná běžet prvníin
dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v něniž byla výpověď' doručena
zhotoviteli.

3, Smluvní strany jsou oprávněny od této srnlollvy odstoupit, nastanou-li okolnosti
předvídané ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-ti druhá smluvní strana slnlollvu
podstatným způsobem,

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména

a) prodlení zhotovitele s dodáním díla o více než jeden měsíc;

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. VI.;

C) postup zhotovitele při dodání díla v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je dále oprávněn od této slnlollvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
I'ozhodnutí o úpadku, poklld to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zainítnut proto, že majetek zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;

C) zhotovitel vstoupí do likvidace.

6, Zhotovitel je oprávl1ěn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlel1í
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60
kalendářních dní.

7. Odstoupeníin od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy, Smluvní
strany jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení sinluvní strany o
odstoupení od této smlouvy,

8. Objednatel může od snilouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto
skutečnost výslovně v odstoupení, V toni případě se závazek založený touto smlouvou
zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději vŠak do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o
odstoupení od této smlouvy.

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této srnlollvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlollvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která mají
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy.
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Článek VIII.

Sankce

l, V případě nedodržení termínu dodání díla podle ČI. IV. ze strany zhotovitele, v případě
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povil1en uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý, byt' i započatý
kalendářní den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané
lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za
každý, byt' i započatý, den prodlení,

3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vady (nedodělku) specifikované
v pi'otokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1%
z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den z prodlení.

4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením záruční opravy dle ČI. VI.
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 KČ, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení,

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
jejich uplatnění.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně
dodat dílo.

IX.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č, 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této
smlouvy.

5, Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

7



Článek X.
Provádění díla

l.

2,

3.

Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.

Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí
k uzavírkám, prokopávkáin, záborůni koniunikací a kácení zeleně, osazení
provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby
do původního stavu vC, předání správci. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby
ohrožování, nadiněrnému nebo zbytečnéniu obtěžování okolí stavby, ke
komunikací apod.

povolení
a údržbu

a uvedení
nedošlo k
znečištění

4.

5,

6.

7.

Zhotovitel prokazatelně píseinně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem
ke kontrole prací, jež budou daišíin postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato
písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se pro tyto
překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu
tyto provedené práce uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad
odkrýt práce, které byly zala'yty nebo které se staly nepřístupné.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochl'allnýrni pracovnhni pomůckami, Dále se
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy, Plnění tohoto ustanovení jsou
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen
respektovat zákaz požívá11í alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená
místa. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit, Objednatel souhlasí s tím, že
práce na částech díla, pro které neiná zliotovitel vlastní odborné kapacity, provedou
zhotovitelem sjednání subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které má objednatel
právo odsouhlasit či neodsouhlasit.

Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soula'omé
komunikace, nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li
v průběhu přepravy nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch
nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do
původního stavu,

Objednatel je oprávněn:
- nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konatv místě a době určené objednatelem (nejmáiě pět pracovních dnů před kontrolním

dnem písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit
a předložit veškeré požadované informace a dokumenty;

- je oprávněn upozorňovat zápisein do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- dát pracovníkůni zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupcezhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život

nebo zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody;
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- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;

- technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechnapracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky
díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provádění
stavby pečlivě pi'ostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající
dostatečně profesionální zkllšenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal
v ní žádné chyby, vady či opomenutí a dále prohlašuje, že na základě dolajnlentace pro
provádění stavby je možné provést dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené
dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro provádění stavby a veškerým právníin
předpisům a technickýni normám platným a účinným v České republice a bude jako
celek funkční.

9. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky objednatele,
bude-li potřeba.

10. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření.
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět
pracovních dní před dateni konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky
a měření bude zachycen v zápislľ, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude
objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná
třetí osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán
objednateli do pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření.

Článek XI.
Stavební deník

l, Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Toto ustanovení je dle
dohody objednatele a zhotovitele součástí této smlouvy. Zhotovitel bude
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny
údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají
z této smlouvy.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník
k tomu objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží
objednateli nebo jeho zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen
vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovnícli dnů od
jeho předložení zástupci zhotovitele, jinak se iná za to, že s obsahem zápisu souhlasí
(nemá k nělnll připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním
deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro
případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejniéna:
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné
změny těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou
dokumentací stavby, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled
smluv a dodatků, případně změn.
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4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují Čitelně, vždy v den, kdy
byly tyto práce provedeny nebo kdy 11astaly okolnosti, které jsou předinětem zápisu.
Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesiní být vytrhovány první
stránky s originálním textem, Každý zápis niusí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcein.

5. Do stavebního deníku budou zapsthiy všechny skutečnosti související s plněním
smlouvy. Jedná se zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu;
b) druh použitých materiálů a technologií;
C) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých matei'iálech oproti realizační

dokuinentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností
práce;

d) stanovení termínů k odstranění zjištěnýcli závad, vad a nedodělků v průběhll
výstavby;

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční
doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklainované objednatelein
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů kol1Čí dneni předá11í a
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnéinu zástupci po dobu
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné
kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou
slollŽit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení
návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto del1íku musí být
potvrzel10 zhotovitelem a objednatelem,

Článek XII,
ZávěreČná ustanovení

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní
vyplývajících.

2, Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. I jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke
sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

3. Tato smlouva může být změněna pouze píseninou dohodou sinluvních stran, formou
postupně číslovaných dodatků ke smlouvě.

4. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnýnii ustanoveními
zák. č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10



5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V
souladu s ust. § 6 zák, č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušnými obecnými soudy.

7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

8, Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jednu obdrží objednatel a
jednu zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy
evidenční číslo této smlouvy.

9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Dokumentace pro provedení stavby ,,objekt křp Msk DAR - Areál ve Frýdku-
Místku objekt školícího střediska - rekonstrukce učebny" zpracované

a to včetně
položkových rozpočtů a dokladové části.

V Ostravě dne' 2¥. ši. 2u ;iY Ve Velké Polomí dne 25.9.2019

Za objednatele:
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vedoucí odboru správy majetku

Za zhotovitele:
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