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SMLOUVA O DÍLO
uzavř ená podle § 2586 a násl. zák. Č .89/2012 Sb., obč anský zákoník ve zně ní pozdě jších
Č . 23R-1242/2016
př edpisů , a na základě usnesení Rady mě stské č ásti Praha
4
ze dne 14.12. 2016
Smluvní strany
1. Objednatel: mě stská č ást Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Ště pánkem, CSc., starostou mě stské č ásti Praha 4
Osoba oprávně ná jednat ve vě cech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí Odboru stavebních investic a oprav, Úř ad mě stské
č ásti Praha 4
Ing. Lubomír Daně k, referent Odboru stavebních investic a oprav, Úř ad
mě stské č ásti Praha 4
IČ : 00063584
DIČ : CZ00063584
Bankovní spoiení
Č íslo úč tu
2. Zhotovitel
obchodní firma PKS stavby a.s.
zapsaný v aR sp.zn. B 930 vedená Krajským soudem v Bně
zastoupený Ing. Petrem Pejchalem, př edsedou př edstaventsva
se sídlem Brně nská 126/38, 591 01 Žď ár nad Sázavou
IČ :46980059
DIČ : CZ46980059
Bankovní spojení:
Č íslo úč tu zveř ejně né správcem daně :

I.
Úvodní ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že př ílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky mě stské č ásti
Praha 4 (dále jen OP).

II.
Př edmě t díla
2.1. Př edmě tem této smlouvy je závazek zhotovitele na svů j náklad a nebezpeč í provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou vč etně jejích př íloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho ř ádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek
lhů tách sjednaných v této smlouvě .

a ve

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plně ní př edstavujících veř ejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího ř ízení pod názvem: Revitalizace koupaliště Lhotka,

Praha 4.
2.3. Dílo podle této smlouvy spoč ívá v provedení: revitalizace koupaliště Lhotka v souladu
s projektovou dokumentací, zpracované společ ností SUNCADj S.r.o., IČ O 26689707 a to
v rozsahu:
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SO 01.1. Bourací práce
Demolice objektu č .p.140/134
S002.1. Demolice objektu č .p.140/134
Zázemí koupaliště
SO 03.1. Zázemí koupaliště
SO 03 .2. Zázemí - krč ek
SO 03.3. Ústř ední vytápě ní
SO 03.4. Vnitř ní plyn
SO 03.5. Vzduchotechnika
SO 03.6. ZTI - kanalizace a vodovod
SO 03.7. Elektroinstalace
Areál a sportoviště
SO 04.1. Zpevně né plochy
SO 04.2. Sadové úpravy
SO 04.3. Mobiliář
Př eložky a př ípojky
SO 06.1. Př ípojka kanalizace
SO 06.2. Př ípojka vodovodu
SO 06.3. Př ípojka plynu
Vodní nádrže
SO 07.1. Terénní práce
SO 07.2. Užitková zona
SO 07.3. Regenerač ní zona 2
SO 07.4. Regenerač ní zona 1
SO 07.5. Bazénové schodiště
SO 07.6. Z03 - Molo I
SO 07.7. Z03 - Molo 2
SO 07.8. Z04 - Lávka
SO 07.9. Pochozí dř evě ná terasa
SO 07.10. Ostatní
SO 07.11. Sadové úpravy nádrží
Bazénová technologie
SO 08.a. Potrubí spodní výpusti
SO 08.b. Plošná drenáž
SO 08.c. Vypouště cí potrubí
SO 08.d. Vypouště cí šachta
SO 08.e. Hlavní cirkuklace
SO 08.f. Malá cirkulace
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•
•

o SO 08.g. Doplň ování vody
o SO 08.h. Atrakce
o SO 08.i. Kultivace
SO 09. Vedlejší a ostatní náklady
SO 09.1. Vedlej rozpoč tové náklady
ší

Souč ástí díla je vypracování dokumentace skuteč ného provedení stavby (vč . všech profesí) ve
tř ech vyhotoveních.
2.4. Souč ástí díla jsou i práce v tomto č lánku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k ř ádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem mě l, nebo mohl vě dě t. Provedení tě chto prací však v žádném př ípadě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.
2.5. Př edmě t díla bude dokladován
(atesty, certifikáty atp.).

k př ejímacímu

ř ízení potř ebnými

platnými

doklady

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a př ejímky spojené
s provádě ním stavby a vyžadované relevantními právními př edpisy č i orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat kolaudač ní souhlas dle př íslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č . 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k př edč asnému
užívání stavby př ed jejím úplným dokonč ením.
III.
Doba zhotovení díla
3.1.
Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele př evezme od objednatele staveniště , a
to protokolárně a nejpozdě ji do 5 pracovních dnů ode dne př edání stavebního povolení stavby
Zhotoviteli ze strany Objednatele. Nejsou-li vhodné
klimatické podmínky pro započ etí
provádě ní díla, mů že objednatel vyzvat zhotovitele, aby př evzal staveniště v jiném termínu
než ve lhů tě uvedené v př edchozí vě tě .
3.2.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla nejpozdě ji do 1 dne po př evzetí
staveniště od objednatele (lhů ta, ve které zhotovitel zahájí provádě ní díla), pokud mu
objednatel doloží, že mu vzniklo veř ejnoprávní oprávně ní dle stavebního zákona stavbu
provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu př ípadného prodlení se splně ním této
povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.
3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhů tě do 164 dnů ode dne př edání a př evzetí
staveniště (lhů ta pro provedení díla, tj. lhů ta, ve které zhotovitel ř ádně ukonč í dílo, uvede
staveniště do náležitého stavu a př edá př edmě t díla objednateli). Př ed lhů tou pro provedení
díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho č ást př evzít. Př ipadne-li konec lhů ty
pro provedení díla na 26. až 31. den kalendář ního mě síce, posouvá se konec lhů ty pro
provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendář ního mě síce.
3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání kolaudač ního souhlasu pro stavbu bez zbyteč ného
odkladu poté, co bude stavba dokonč ena a př edána objednateli. V př ípadě , že v prů bě hu
kolaudač ního ř ízení dojde k odhalení jakýchkoliv vad díla, zavazuje se Zhotovitel tyto vady
odstranit na vlastní náklady ve lhů tě stanovené Objednatelem, která však nebude kratší než 10
dnů .
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IV.
Splně ní díla
4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho ř ádným ukonč ením bez zjevných vad a
př edáním jeho př edmě tu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy vč etně
jejích př íloh. Zhotovitel splní svou povinnost ř ádně ukonč it dílo tak, že splní ř ádně veškeré
své povinnosti z této smlouvy, zejm. ř ádně zhotoví př edmě t díla podle platných právních
př edpisů , technických norem, a podle př íslušných ujednání této smlouvy vč etně jejích př íloh,
a v rozsahu umožň ujícím ř ádné a úplné užívání př edmě tu díla. Nedílnou souč ástí ř ádného
ukonč ení díla je př edání všech dokladů souvisejících s př edmě tem díla objednateli, kterými
jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkč nosti, výkresy skuteč ného provedení, záruč ní listy,
návody k obsluze a údržbě , instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a
výrobků , náhradní díly a montážní prostř edky dodávané s výrobky, apod.
4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně na dnem, kdy je dílo ř ádně ukonč eno bez
zjevných vad a jeho př edmě t př edán objednateli. Smluvní strany jsou si vě domy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písmo a) zákona č .23512004 Sb. o dani z př idané hodnoty ve zně ní
pozdě jších př edpisů se zdanitelné plně ní považuje za uskuteč ně né dnem př edání a př evzetí
díla.
4.3. O př edání př edmě tu díla objednateli se poř izuje zapis o př edání a př evzetí díla
podepsaným obě ma smluvními stranami. Zápis má právní úč inky pouze v tom př ípadě , že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo př ejímá vč etně všech potř ebných, sjednaných a
povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodě lků , které by bránily ř ádnému užívání a
provozu díla. Př evzetí díla pouze s ojedině lými drobnými vadami a nedodě lky, které samy o
sobě , ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání př edmě tu díla k urč enému úč elu,
neosvě dč uje ř ádné ukonč ení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.
4.4. Dílo, které není ř ádně ukonč eno, dílo s vadami a
př edmě tu zhotovitel neodevzdal objednateli potř ebné,
dokumentaci, není objednatel povinen př evzít. Svépomocný
provedená objednatelem podle této smlouvy nebo č ásteč
nepovažují za př evzetí díla.

nedodě lky č i dílo, ohledně jehož
sjednané a povinné doklady a
prodej se vyluč uje. Žádná platba
né užívání díla objednatelem se

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdě ji 5 pracovních dnů př ede dnem,
kdy bude dílo př ipraveno k př edání a př evzetí.
4.6. Je-li objednatelem př evzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o př edání a
př evzetí díla, které nejsou odstraně ny ani ve lhů tě shodné se lhů tou uvedenou
č l. vIX. odst.
9.4 č i dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plně ní dle
č l.IX. odst. 9.5.

V.
Cena díla
5.1. Cena díla č iní :

48.384.825,95
10.160.813,44
58.545.639,39

Kč bez DPH
Kč DPH
Kč s DPH.
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5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splně ní
př edmě tu díla po celou dobu provádě ní díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpoč et se zaruč enou úplností tvoř í souč ást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě .
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje oceně ní všech plně ní zhotovite1e nutných k ř ádnému
splně ní př edmě tu díla, tj. zahrnuje oceně ní veškerých č inností, dodávek a souvisejících
výkonů (vč etně č inností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů ,
které se vztahují k provádě ní díla, a právních př edpisů ) nutných k naplně ní úč elu a cíle smlouvy
- provedení díla - př edmě tné veř ejné zakázky, t.j. i oceně ní č inností, dodávek a souvisejících
výkonů , které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
mě nit v dů sledku inflace nebo deflace v Č eské republice nebo v dů sledku změ ny mezd a
platů , cen materiálů nebo výrobků použitých př i realizaci podle této smlouvy vyvolané
devalvací, revalvací, kursovými změ nami nebo v dů sledku změ ny jiných ekonomických
č initelů , ukazatelů a parametrů . Dohodnutá cena se rovně ž nebude mě nit v dů sledku změ n
celních nebo místních poplatků . Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich
uvedení v zápise o př edání a př evzetí díla č i jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě .
5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péč e veškeré př ekážky
zhotovení díla způ sobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně
informovat objednate1e nejpozdě ji př ed započ etím provádě ní díla.

bránící
o nich

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v př ípadě jeho rozšíř ení nebo změ ny
je bezpodmíneč ně nutná př edchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíř í nebo změ ní dílo bez př edchozího sjednání
písemného dodatku k této smlouvě , nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla
objednatelem v dů sledku tohoto rozšíř ení č i změ ny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem
dohodnout veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, př ed
jejich provedením formou dodatku k této smlouvě . Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě .
5.5. Objekt/pozemek, na který se vztahuje př edmě t díla je využíván pro ekonomickou č innost
a u př edmě tu díla, bude aplikován režim př enesení daň ové povinnosti podle § 92a zákona o
DPH (dále jen ZDPH). Za tímto úč elem je poskytováno DIČ .
5.6. Dopustí-li se zhotovite1 jednání uvedeného v č l. X. odst. 10.6. písmo a) této smlouvy,
cena díla se snižuje na tř i č tvrtiny č ástky uvedené čvl.V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li
se zhotovitel jednání uvedeného v č l. X. odst. 10.6. písmo b) této smlouvy, cena díla se
snižuje na tř i č tvrtiny č ástky uvedené čvl.V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé
stokoruny nahoru.
VI.
Platební podmínky
Zhotovitel je oprávně n provádě t fakturaci dle skuteč ně provedených prací za každý kalendář ní
mě síc doby provádě ní díla a objednatelem budou provádě ny platby za tyto práce provedené
v daném kalendář ním
mě síci osvě dč ené soupisem provedených
prací (zjišť ovacím
protokolem) podepsaným obě ma smluvními stranami a osobou provádě jící technický dozor
stavebníka. Za objednate1e podepisuje soupis provedených prací osoba oprávně ná z této
smlouvy o dílo jednat ve vě cech technických. Daň ový doklad za práce provedené
v jednotlivém mě síci je zhotovitel povinen vystavit a doruč it nejpozdě ji do 5. dne
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kalendář ního mě síce následujícího po mě síci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Na každém daň ovém dokladu-faktuř e bude uvedena cena provedených prací v daném
kalendář ním mě síci a k tomu vyč íslena pozastávka ve výši %
10 z fakturované č ástky, o
kterou objednatel sníží platbu.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu př ekroč it 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po vydání
kolaudač ního souhlasu stavby, a to na základě pokynu osoby oprávně né jednat za objednatele
ve vě cech technických.
Procentuální limity pro provádě ní fakturace se v př ípadě režimu př enesení daň ové povinnosti
uplatň ují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim př enesení daň ové povinnosti,
procentuální limity pro provádě ní fakturace se uplatň ují na celkovou cenu díla vč etně DPH.
6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za př edpokladu, že faktura bude doruč ena objednateli do tř í dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně , je-li př edmě tem díla plně ní podléhající
režimu př enesené daň ové povinnosti. Pokud bude faktura doruč ena objednateli pozdě ji,
prodlužuje se její splatnost o poč et dnů , o ně jž doruč ení faktury objednateli př esáhlo dobu tř í
dnů .
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla př edmě tná č ástka odepsána z úč tu
objednatele. Př i nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávně n vyúč tovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních př edpisů . Pokud je zhotovitel dleč l. VII,
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý př i plně ní př edmě tu této smlouvy,
jsou vážní lístky povinnou př ílohou faktury. Je-li objednateli doruč ena faktura s chybně
uvedenou sazbou DPH nebo vč etně vyč íslené DPH, př estože př edmě t díla podléhá režimu
př enesení daň ové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě .
Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury- daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních
údajů zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti
faktury-daň ového dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plně ní, zveř ejně n, objednatel pozastaví úhradu faktury-daň ového
dokladu a požádá
zhotovitele o jiný úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce
zdanitelného plně ní (§ 109 ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro
zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávně n př i placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na úč et správce daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je souč ástí př edmě tu díla dodání movitých vě cí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoř í tak souč ást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání tě chto
movitých vě cí.
6.3. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhů tu) č i závazek vů č i objednateli v této
smlouvě stanovený.
6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraně ním vad a nedodě lků
dosavadního plně ní zhotovitele. Podmínky úhrady mů že objednatel uplatnit jak př ed
vystavením faktury, tak poté, nejpozdě ji však k datu splatnosti faktury.
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6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávně n

VII.
Podmínky provádě ní díla
7.1. Zhotovitel zajišť uje provedení díla svými pracovníky nebo tř etími osobami. Př i provádě ní
díla jinou osobou má zhotovitel odpově dnost, jako by dílo provádě l sám. Seznam
subdodavatelů zhotovitele tvoř í př ílohu č .2. této smlouvy. Zhotovitel mů že provádě t dílo za
pomoci subdodavatelů , kteř í splň ují kvalifikač ní př edpoklady stanovené právními př edpisy a
vyžadované objednatelem. Zhotovitel ř ídí a koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou
odpově dnost za neplně ní povinností vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel
zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli. Př ípadná neúplnost
takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vů č i objednateli a nemá vliv na dohodnutou
dobu provedení díla. Zhotoví tel nebude v prů bě hu provádě ní díla mě nit subdodavatele bez
př edchozího souhlasu objednatele. Změ na subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změ na
subdodavatele vyžádaná objednatelem kvů li nedostatků m plně ní této smlouvy nemá vliv na cenu
díla. Objednatel mů že požadovat změ nu subdodavatele, pokud se ukáže, že pů vodní
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl pů vodní
subdodavatel změ ně n zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém př ípadě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel mů že požadovat změ nu
subdodavatele také bez udání dů vodů . V takovém př ípadě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.
7.2. Zhotovitel se zavazuje provádě t dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
odborné péč e. Zhotovitel se souč asně zavazuje postupovat př i provádě ní díla tak, aby na
majetku objednatele ani na majetku tř etích osob nevznikly žádné škody.
7.3. Objednatel kontroluje provádě ní prací a má proto př ístup na př edané staveniště . Na
požádání je zhotovitel povinen př edložit objednateli veškeré doklady o provádě ní prací.
7.4. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní stavby z viny na straně zhotovitele
tř etím, na stavbě nezúč astně ným osobám, př ípadně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou neč istotou a veškeré stížnosti a podně ty je povinen na místě ř ešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, př ič emž veškeré stížnosti a podně ty tř etích osob vždy souč asně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou č istotu všech
vnitro staveništních komunikací a č iště ní svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů
od neč istot př ed výjezdem ze staveniště na veř ejnou komunikaci, př ič emž
v př ípadě zneč iště ní veř ejné komunikace se zavazuje zneč iště nou komunikaci ihned uklidit.
7.5.
a)
b)
c)
d)
e)

Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
př edat objednateli závazný harmonogram provádě ní díla odpovídající harmonogramu
provádě ní díla v nabídce zhotovitele,
ř ádně př ekontrolovat př edanou projektovou dokumentaci,
ř ádně prově ř it místní podmínky na staveništi,
seznámit se s geologickými prů zkumy a veškerou s tím související př edanou
dokumentací,
všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávně nými zástupci
objednatele a místním šetř ením,
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f)
g)

všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě .

7.6.
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozdě ji k datu uzavř ení této
smlouvy o dílo na nevhodnost, př ípadně
nepř ípustnost podkladů
(zejména projektové
dokumentace) př edaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u pozdě ji objednatelem
př edaných podkladů a udě lených pokynů v prů bě hu provádě ní díla, ať už z hlediska dů sledků
pro jakost a provedení díla č i z hlediska rozporu s podklady pro uzavř ení smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V př ípadě , že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i př es takové upozorně ní zhotovitele trvat, zhotovitel je
oprávně n odmítnout jejich splně ní pouze tehdy, pokud by se jejich splně ním mohl vystavit
nebezpeč í správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně
požadavků
objednatele na změ ny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způ sobem je
povinen smluvně zavázat tř etí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splně ní svého
závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně
upozornit objednatele na
nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost podkladů objednatele, a to nejpozdě ji v okamžiku, kdy
takovou skuteč nost zjistil, nebo s př ihlédnutím ke své odbornosti zjistit mohl, nevznikne mu
nárok na úhradu nákladů spojených s př erušením provádě ní díla a zhotovitel bude odpovídat
za vady díla způ sobené použitím nevhodných nebo nepř ípustných podkladů
(zejména
projektové dokumentace) př edaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit př ípadné
odpově dnosti za vady díla, které budou způ sobeny výhradně
chybou v projektové
dokumentaci.
7.7.
Zhotovitel je srozumě n se skuteč ností, že údaje o stávajících podzemních
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být
př esné a úplné. Zhotovitel provede prově ř ení inženýrských sítí ve spolupráci se správci tě chto
sítí a př íjme taková opatř ení, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí bě hem realizace
př edmě tu díla.
7.8. Neobsazeno
7.9. Vlastnické právo k vě cem urč eným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro úč el údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v př ípadném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od př echodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto č lánku do př edání a př evzetí plně ní nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele
správu. Výkon správy konč í okamžikem ř ádného př edání a př evzetí plně ní podle této smlouvy
objednatelem.
7.11. Nebezpeč í škody na vě cech př edaných objednatelem zhotoviteli (vč etně stavby/staveb)
a př edmě tu díla nese zhotovitel bez zř etele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Př edáním a př evzetím př edmě tu díla př echází nebezpeč í škody na
př evzatém př edmě tu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpeč í škody na vě cech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
př ed nároky tř etích osob, které vzniknou z č innosti zhotovitele př i plně ní této smlouvy nebo
jsou z této č innosti odvoditelné. Objednateli nepř ísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a vě cí, ke kterému došlo v dů sledku živelných nebo jiných neoč ekávaných
událostí nemajících pů vod v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
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prevenč ní povinnost, př i níž vynaložil veškerou péč i, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např . zakrytí stavby př ed deště m př i výmě ně stř ešní krytiny). Zhotoviteli
nepř ísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v dů sledku trestné č innosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů
apod. Zhotoviteli
nepř ísluší náhrada škod způ sobených realizací rizik, na ně ž mě l nebo mohl být pojiště n.
7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské č innosti po celou dobu provádě ní díla;
v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudač ního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potř ebných záborů , vypracování geometrického plánu ově ř eného KÚ, výkopová
povolení, př eložky, vytýč ení inženýrských sítí apod.;
• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potř ebnou dodavatelskou
projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v př ípadě potř eby doplň ující prů zkumné práce. Dílenská dokumentace a
vzorky materiálů
budou př ed zahájením výroby př edloženy
k odsouhlasení
objednateli;
• likvidaci odpadu vzniklého př i realizaci stavby si zhotovitel díla zajišť uje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztř ídě n dle př íslušných př edpisů ve smyslu zák. č .
185/2001 Sb. ve zně ní pozdě jších př edpisů , o odpadech a o změ ně ně kterých dalších
zákonů , a obecně závazné vyhláškyhl. m. Prahy č . 8/2008 Sb. HMP, o udržování
č istoty na ulicích a jiných veř ejných komunikacích (vyhláška o č istotě );
• pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splň ují
požadavky § 156 zák. č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu
(stavební zákon) a provádě cích př edpisů . Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel
objednateli př edáním př íslušných platných dokladů
(atestů /certifikátů
atp.) př ed
př edáním př edmě tu díla;
• pro provádě ní díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaruč ují bezpeč nost př i realizaci a užívání a splň ují požadavky zák. č . 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších př íslušných př edpisů ). Splně ní této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
př ed př edáním př edmě tu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zař ízení;
• zhotovitel zajistí bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci podle zák. č . 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících př edpisů . Př ed zahájením montážních prací musí
být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpeč nostními př edpisy
(zejm. o bezpeč nosti práce a požární ochraně ), s povinností tyto př edpisy dodržovat a
používat ochranné prostř edky. Provádě ním prací smí být pově ř ováni jen pracovníci,
kteř í jsou pro dané práce vyuč eni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci na staveništi a vyhově t jeho
oprávně ným požadavků m, pokud je tento koordinátor objednatelem urč en. Objednatel
má povinnost urč ení koordinátora dle př edchozí vě ty zhotoviteli oznámit;
• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných př edpisů a norem Č SN;
• stavební práce budou probíhat v tě sném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádě ní
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpeč nostní
př edpisy, např . požadavky na limitovanou hluč nost a prašnost apod.;
• všechny povrchy, konstrukce, zař izovací př edmě ty, souč ásti vnitř ního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v dů sledku stavební č innosti uvede zhotovitel př ed
př edáním díla objednateli do pů vodního stavu, v př ípadě jejich znič ení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
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• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skuteč ného provedení stavby ve tř ech
vyhotoveních a v elektronické podobě ;
• zhotovitel zajistí vystě hování a zpě tné nastě hování vybavení prostor urč ených
k rekonstrukci;
• v místě plně ní objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektř iny,
kanalizace pro úč ely stavby a ani žádné prostory pro zař ízení staveniště(šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odbě r elektř iny pro potř eby stavby.
• zhotovitel musí př i provádě ní díla postupovat podle tě chto př íloh této smlouvy:
- plán organizace výstavby
• zhotovitel mů že provádě t dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zamě stnání, je-li ho tř eba.

VIII.
Staveniště a stavební deník
8.1.
Objednatel př edá zhotoviteli staveniště ve lhů tě uvedené č l.v III. odst. 3.1. této
smlouvy. Užívání a zabezpeč ení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.
8.2.
Zhotovitel vede o provádě ných pracích stavební deník s denními záznamy.
Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do ně j jsou uvedeny v př íslušných právních
př edpisech a v OP.
8.3. Př i př evzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznam! Jména osob pově ř ených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávně nou k výkonu technického dozoru stavebníka
nad provádě ním stavby, je-li zajiště ní tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno
právním př edpisem, nebo ho požaduje objednateI.
8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způ sobilý zvýšit cenu díla uvedenou vč l.5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změ nách díla nebo o cenách apod.
nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.
IX.
Záruky a reklamace
9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastnosti stanovené
př íslušnou projektovou a zadávací dokumentací vč etně jejich změ n a doplň ků , právními
př edpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající úč elu smlouvy a př imě ř enou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynů m a podkladů m dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.
9.2. Záruč ní doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zař ízení, př ič emž poč íná bě žet dnem protokolárního př edání a př evzetí př edmě tu díla bez vad
a nedodě lků . V př ípadě , že budou zjiště ny vady a nedodě lky v prů bě hu kolaudač ního ř ízení,
neplatí ujednání uvedené v př edchozí vě tě a uvedená záruč ní doba poč íná bě žet dnem vydání
kolaudač ního souhlasu. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zař ízení kratší záruč ní dobu, platí
tato kratší záruč ní doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zař ízení
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delší záruč ní dobu, platí tato delší záruč ní doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na
vady díla, které se projeví u díla bě hem záruč ní doby.
9.3. Záruč ní doba na př írodní koupaliště(biotop) č iní 60 kalendář ních mě síců . Záruč ní doba
na zbývající stavební č ást č iní 60 kalendář ních mě síců . Záruč ní doba pro stroje a zař ízení č iní
24 mě síců .
9.4. V prů bě hu záruč ní doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 15 dnů od
doruč ení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s př ihlédnutím k charakteru vad a
nedodě lků dohodnuta jiná lhů ta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodě lky neodpovídá, př ič emž náklady na jejich odstraně ní v tě chto
sporných př ípadech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v
př ípadě pro ně ho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z
tohoto titulu. Pro provádě ní záruč ních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy vč etně
př íloh.
9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhů tě stanovené vodstavci 9.4., nebo
oznámí př ed jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel mů že u zhotovitele uplatnit
př imě ř enou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli opravci, př ič emž v tom př ípadě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plně ní zhotovitele - opravce, nebo objednatel mů že od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu mů že objednatel změ nit i bez souhlasu zhotovitele.
Nárok objednatele úč tovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.
9.6. Zjistí-li objednatel po př evzetí díla dodateč ně zjevnou vadu a do 1 mě síce od př evzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemů že zhotovitel odmítnout odpově dnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit př i př edání díla a neoznámil ji
zhotoviteli vč as. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, muselo ní v době př edání díla vě dě t, a př esto vyzval objednatele k př evzetí díla.
9.7. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjiště ním a odstraň ováním vad bě hem díla a v záruč ní době .
9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zů stává zachována i pro př ípad jiného skonč ení
smlouvy než jejím splně ním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skonč ení smlouvy a
záruč ní doba bě ží ode dne následujícího od skonč ení smlouvy.
9.9. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup
zhotovitele př i provádě ní díla nebo mu ho schválí, nezprošť uje to zhotovitele povinnosti
provádě t dílo s potř ebnou péč í a př ípadné odpově dnosti za vady díla. Pokud mu osoba
vykonávající stavební dozor udě lí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti
pokynu, nezprošť uje to zhotovitele povinnosti provádě t dílo s potř ebnou péč í a př ípadné
odpově dnosti za vady díla.
9.l O. Využíval-li zhotovitel urč itou č ást díla pro potř eby provádě ní díla (např . otopný
systém), prodlužuje se záruč ní doba na tuto č ást díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém
využíval pro potř eby provádě ní díla.
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9.11. Bě h záruč ní doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstraně ní vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

x.
Odstoupení od smlouvy
10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způ sobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skuteč nost prokazatelnou formou(zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorně na.
10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávně ná oznámí straně
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

povinné bez zbyteč ného

10.3. Stanoví-li oprávně ná strana pro dodateč né plně ní lhů tu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhů ty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svů j závazek nesplní, mů že oprávně ná strana odstoupit od smlouvy př ed
uplynutím lhů ty dodateč ného plně ní, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.
10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s př evzetím
staveniště od objednatele delší 5 dnů , prodlení zhotovitele se zahájením provádě ní díla delší
než 5 dnů , prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 10 dnů , nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů .
10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdů vodné př erušení provádě ní díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů ,
b) bezdů vodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuště ní staveniště
zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo
nedokonč it př edmě t díla, nebo
d) opakované neplně ní smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tř i marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, č eho se jednotlivé výzvy týkaly.
10.6. Druhá smluvní strana mů že odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vě domě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivň oval prů bě h výbě ru zhotovitele veř ejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou č i jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazeč em o tuto veř ejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeč e o tuto veř ejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostř ednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikač ní
př edpoklady,
pozbyl kvalifikač ní př edpoklady
vyžadované právními př edpisy nebo
objednatelem pro zadání veř ejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyř azen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.Č . 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem př edložený př i výbě ru zhotovitele veř ejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.Č . 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zamě stnání (je-li ho
tř eba),
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h) v prů bě hu př ejímání staveniště
od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjiště ní zhotovitele a jeho oznámení skrytých př ekážek př i provádě ní díla
objednateli nedohodla s proti stranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu
změ ny smlouvy.
10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
poč átku v př ípadech odstoupení od smlouvy z dů vodu uvedeného v odst. 10.5. písmo d) tohoto
č lánku smlouvy, v č l. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v př ípadě jakéhokoliv dů vodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá č ásteč né plně ní samo o
sobě pro objednatele význam. V ostatních př ípadech odstoupení od smlouvy se smlouva
zrušuje s úč inky do budoucna.
10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v př ípadě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokonč ení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
10.9. Pro př ípad odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od poč átku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto př ípadě objednatel provede naturální restituci a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peně žitou č ástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti př ed zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), př ič emž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel
pozbyl. Vrací-li plně ní smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu
nákladů s tím spojených.
V př ípadě odstoupení smlouvy s úč inky do budoucna si smluvní strany plně ní poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypoř ádají se podle cenové nabídky v př íloze této
smlouvy, která bude podkladem pro vyúč tování plně ní poskytnutého zhotovitelem (provedené
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zař ízení a výrobky
urč ené pro př edmě t díla) a plně ní poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele),
aby bylo zjiště no, co jedna strana druhé ještě dluží. Př edmě tem vypoř ádání je pouze to plně ní
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je souč ástí smlouvy o dílo.
Nezabudovaný materiál, stroje, zař ízení a výrobky jsou př edmě tem vypoř ádání tehdy, jsou-li
urč ené pro př edmě t díla a jsou-li bez vad. Ustanovení č l. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení
ceny díla tím není dotč eno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho úč inků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků , které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonč ení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení
od smlouvy se provede př edání nedokonč eného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruč ní doby.
XI.
Smluvní pokuty
11.1. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhů tu pro
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za
každý, byt' i jen započ atý den prodlení.
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11.2. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podleč l. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započ atý den prodlení se splně ním povinnosti až do splně ní
této povinnosti.
11.3. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s př edáním dokladů objednateli dle
č l. IV. odst.
I této smlouvy, nebo nepř edá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započ atý den prodlení se
splně ním této povinnosti až do splně ní této povinnosti.
11.4. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou vč l, VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednate1i smluvní pokutu 10.000 Kč v každém jednotlivém
př ípadě porušení povinnosti.
11.5. V př ípadě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou vč l.VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč v každém jednotlivém
př ípadě porušení povinnosti.
11.6. V př ípadě , že zhotovitel poruší povinnost provádě t dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zamě stnání (je-li ho tř eba) sjednanou vč l. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 10.000 Kč .
11.7. V př ípadě , že zhotovitel nedodrží lhů tu pro odstraně ní vad dle
č l. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednate1i smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byt' i jen
započ atý den prodlení.
11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména př evyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpoč et smluvní pokuty urč ené
procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní
pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.
XII.
Závě reč ná ustanovení
12.1 V př ípadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení OP a zákona Č .89/2012 Sb., obč anského zákoníku, ve zně ní pozdě jších př edpisů .
12.2. Jakákoliv ústní ujednání př i provádě ní díla, která nejsou
oprávně nými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúč inná.

písemně

potvrzena

12.3. Smlouvu lze mě nit pouze písemnými dodatky v listinné formě , podepsanými
oprávně nými zástupci obou smluvních stran na jedné listině . Elektronická forma právního
jednání č i forma za pomoci jiných technických prostř edků umožň ujících zachycení obsahu
jsou vylouč eny. Neplatnost právního jednání z dů vodu nedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započ ato s plně ním. Smluvní strany vyluč ují, aby nabídka s nepodstatnými
změ nami uč ině ná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako př ijetí nabídky i v př ípadě , kdy ji druhá strana bez zbyteč ného odkladu neodmítne.
Vyluč uje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veř ejné zakázky na základě ceny díla v této
smlouvě uvedené jako jediného kritéria výbě ru č i jako jednoho z vícero kritérií výbě ru
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následně po uzavř ení této smlouvy namítal neúmě rné zkrácení spoč ívající v hrubém
nepomě ru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plně ní, které má poskytnout zhotovitel.
Zhotovitel př ebírá uzavř ením této smlouvy riziko. změ ny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemů že se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změ ny
závazku.
12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou př i plně ní smlouvy př edává č i př edkládá
zhotovitel objednateli, musí být př edána č i př edložena v č eském jazyce.
12.5. Tato smlouva je vyhotovena v pě ti vyhotoveních s platností originálu, př ič emž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor př íloh. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel
tř i vyhotovení.
12.6. V př ípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a př iložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla.
V př ípadě zjevného rozporu v urč ení př edmě tu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vů le
dodateč ně vyjasní v dodatku uzavř eném k této smlouvě . K obchodním zvyklostem se
nepř ihlíží. Jakákoliv práva č i povinnosti nebudou dovozovány z př ípadné dosavadní č i z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP.
Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv
práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně
žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplně ním podle
této smlouvy nebo OP.
12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž obsahem je spojen vznik, změ na
nebo zánik práva povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy)
se doruč ují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doruč it písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splně na př i doruč ování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doruč í. Úč inky doruč ení nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoruč itelnou a adresát svým jednáním doruč ení zmař il,
nebo př ijetí písemnosti odmítl.
12.8. Smluvní strany si sdě lily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veř ejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z prů bě hu zadávacího ř ízení, o nichž
k datu uzavř ení této smlouvy vě dě ly nebo vě dě t musely, mající rozhodující význam
k uzavř ení této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě tě chto okolností, které si smluvní strany
sdě lily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skuteč nostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace př i
výbě ru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu vč etně jejích př íloh př eč etly, jejímu obsahu
porozumě ly, souhlasí s ním a na dů kaz jejich pravé a vážné vů le prosté omylu př ipojují své
podpisy.
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12.10. Tato smlouva o dílo je platná a úč inná dnem jejího podpisu obě ma smluvními
stranami.

Seznam př íloh:
1.
2.
3.
4.
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OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 4
(dále jen OP), schválené usneseními Rady mě stské č ásti Praha 4Č . 36 R-1105/2004
z
21.12.04, Č . 6 R-212/2005 z 14.3.2005, Č . 22 R-754/2005
z 30.8.2005, Č . 5 R-152/2006 z
21.2.2006, Č . 16 R-373/2007 z 20.6.2007, Č . 15R- 414/2008 z 16.4.2008, Č . 7R-135/2010
z 17.2.2010, Č . 3 NR-51/2010 z 8.12.2010, Č . 7 R-286/2012 z 2l.3.2012, Č . 21 R-I017/2012
z 29.8.2012, Č . 4 R 147/2014 z 12.2. 2014, Č . 21 R 1033/2015 ze dne 2l.10.2015
ač . 10 R557/2016 ze dne 18.5.2016,
které ve smyslu ust. § 1751 obč anského zákoníku (zákon Č .
89/2012 Sb. v pl.zně ní) urč ují č ást obsahu smlouvy o dílo a jsou souč ástí obsahu zadávací
dokumentace dle § 36 zákona Č .l34/20 16 Sb., o zadávání veř ejných zakázek, v pl. zně ní
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I. Materiální podklady a základní právní regulativy
•
•
•
•
•
•
•

•
•

zákon Č .l34/2016 Sb., o zadávání veř ejných zakázek, v pl. zně ní
zákon Č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon), v pl.
zně ní
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj Č .503/2006 Sb., o podrobně jší úpravě územního
rozhodování, územního opatř ení a stavebního ř ádu, v pl. zně ní
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj Č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl.
zně ní
nař ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č . 305/2011 ze dne 9. bř ezna 2011, kterým
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádě ní stavebních výrobků na trh
nař ízení vlády Č . 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, v pl. zně ní
zákon Č . 185/2001 Sb., o odpadech a o změ ně ně kterých dalších zákonů , v pl. zně ní,
vyhláška Č . 8/2008 Sb. HMP o udržení č istoty na ulicích a jiných veř ejných
komunikacích, v pl. zně ní
vyhláška Ministerstva
pro místní rozvoj Č . 398/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích zabezpeč ujících bezbariérové užívání staveb
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj Č . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby v pl. zně ní

a

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

zákon č . 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. zně ní
zákon č . 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území Č eské republiky
nař ízení vlády č . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví př i práci
nař ízení vlády č . 101/2005 Sb., o podrobně jších požadavcích na pracoviště
a pracovní
prostř edí, v pl. zně ní
nař ízení vlády č . 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví př ed nepř íznivými úč inky hluku a
vibrací, v pl. zně ní
nař ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeč nost a ochranu zdraví př i
práci na pracovištích s nebezpeč ím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. zně ní
nař ízení vlády č . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpeč ný provoz a
používání strojů , technických zař ízení, př ístrojů a nář adí, v pl. zně ní
zákon č . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeč nosti a ochrany zdraví
př i práci v pracovně právních
vztazích a o zajiště ní bezpeč nosti a ochrany zdraví př i
č innosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy(zákon o zajiště ní dalších
podmínek bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci), v pl. zně ní
nař ízení vlády č . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč nost a
ochranu zdraví př i práci na staveništích, v pl. zně ní
vyhláška Ministerstva
vnitra č . 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpeč nosti př i svař ování a nahř ívání živic v tavných nádobách, v pl. zně ní
zákon č .133/1985 Sb. o požární ochraně , v pl. zně ní
zákon č . 20/1987 Sb., o státní památkové péč i, v pl. zně ní
zákon č . 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. zně ní
zákon č . 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostř edí, v pl. zně ní
zákon č . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změ ně a doplně ní
ně kterých zákonů , v pl. zně ní
zákon č . 500/2004 Sb., správní ř ád, v pl. zně ní
zákon č . 89/2012 Sb., obč anský zákoník, v pJ. zně ní
č eské normy obsahující
technické
specifikace
a technická
ř ešení, technické
a
technologické
postupy nebo jiná urč ující kritéria k zajiště ní, že materiály, výrobky,
postupy a služby vyhovují úč elu př edmě tu díla
a další právní př edpisy vztahující se k př edmě tu plně ní zhotovitele.

II. Závazek mlč enlivosti
Zhotovitel je povinen dodržovat mlč enlivost v souvislosti s plně ním smlouvy a dodržováním
bezpeč nostních požadavků , jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není
oprávně n pově ř it provádě ním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele),
která by př ed
zahájením svých plně ní takový závazek vů č i objednateli nepř evzala. Prohlášení o mlč enlivosti
je souč ástí smlouvy o dílo. V př ípadě , že zhotovitel anebo osoba, kterou pově ř il provádě ním
díla (poskytováním plně ní), poruší závazky uvedené v tomto č lánku OP, vzniká objednateJi
právo od smlouvy odstoupit.
III. Podklady, pokyny a vě cipř edané objednatelem
3.1. Zhotovitel je povinen př ed podpisem smlouvy ř ádně př ekontrolovat př edané materiální
podklady a projektovou
dokumentaci
a ř ádně
prově ř it místní podmínky na staveništi
(pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plně ní si vyjasnit s oprávně nými
zástupci objednatele a místním šetř ením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plně ní
zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě .
Zhotovitel je povinen ově ř it si údaje o stávajících podzemních
inženýrských
sítích a
stavebních objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být př esné a
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úplné. Zhotovitel provede prově ř ení inženýrských sítí ve spolupráci se správci tě chto sítí a
př ijme taková opatř ení, aby nedošlo kjejich poškození bě hem prací na díle.
3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:
- př edat objednateli závazný harmonogram
provádě ní díla odpovídající
harmonogramu
provádě ní díla v nabídce zhotovitele (Harmonogram musí ukazovat podrobnosti prů bě hu prací
rozdě lených na jednotlivé č innosti, dodací lhů ty, práce mimo staveniště , období př erušení prací
jinými osobami, datum č i lhů ty jejich dokonč ení
a návaznosti mezi všemi č innostmi.
Harmonogram prací musí př ihlížet ke všem státním svátků m a dnů m pracovního klidu ve
správném poř adí. Za první den pracovního týdne se považuje pondě lí.),
- ř ádně př ekontrolovat př evzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),
- ř ádně prově ř it místní podmínky na staveništi,
- seznámit se s geologickými prů zkumy a veškerou s tím související př edanou dokumentací,
-všechny nejasné podmínky pro realizaci svých plně ní si vyjasnit s oprávně nými zástupci
objednatele a místním šetř ením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do
kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě , jejíž souč ást tvoř í
tyto OP.
3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele
k datu uzavř ení smlouvy o dílo na
nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost podkladů
př edaných mu objednatelem a tutéž povinnost
má i u pozdě ji objednatelem př edaných podkladů
a udě lených pokynů , ať už z hlediska
dů sledků pro jakost a provedení díla č i z hlediska rozporu s podklady pro uzavř ení smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V př ípadě , že objednatel na svých
pokynech a požadavcích
bude i př es takové upozorně ní zhotovitele trvat, zhotovitel je
oprávně n odmítnout jejich splně ní pouze tehdy, pokud by se jejich splně ním mohl vystavit
nebezpeč í správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně
požadavků
objednatele
na změ ny díla formou písemných
dodatků
smlouvy. Stejným
způ sobem je povinen smluvně
zavázat tř etí osoby (poddodavatele/subdodavatele),
které
v souladu se smlouvou použije ke splně ní svého závazku.
3.4. Objednatel je oprávně n, po projednání se zhotovitelem,
kteroukoliv z č ástí plně ní
zhotovitele zajistit vlastním př ič ině ním, a to sám č i prostř ednictvím
tř etí osoby. V tomto
př ípadě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plně ní vč as, v úplnosti a v potř ebné kvalitě
zhotoviteli př edat tak, aby nenarušil plně ní zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro ř ádné
plně ní př edmě tu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen
zhotovitele bez zbyteč ného odkladu vyrozumě t. Smluvní cena se v takovém př ípadě sníží o
cenu pomě rně př ipadající na plně ní zajiště né objednatelem.

IV. Souč innost smluvních stran
4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoř ení potř ebných podmínek pro
realizaci smlouvy a př edmě tu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i
v př ípadech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a tě chto OP.
Př edevším jsou smluvní strany povinny vyvinout souč innost v rámci smlouvou upravených
postupů
a vyvinout potř ebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého
obchodního styku požadovat, k ř ádnému splně ní jejich smluvních povinností. To se týká i
př ipravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro č innost
obou smluvních stran byly k dispozici vč asné, úplné a pravdivé informace.
4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým
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smluvním povinnostem, sdě lí to neprodleně písemně druhé smluvní straně . Smluvní strany se
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich
straně a které brání splně ní jejich smluvních povinností. Pokud k odstraně ní tě chto okolností
nedojde, je druhá smluvní strana oprávně na požadovat splně ní povinnosti v náhradním
termínu, který stanoví s př ihlédnutím k povaze záležitosti.
4.3. Zhotovitel je povinen na základě skuteč ností zjiště ných v prů bě hu plně ní smlouvy
navrhovat a provádě t opatř ení, smě ř ující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími
př ílohami, pro naplň ování př edmě tu smlouvy a k ochraně objednatele př ed škodami, ztrátami
a zbyteč nými výdaji, a poskytovat objednateli, technickému dozoru stavebníka a autorskému
dozoru objednatele a jiným osobám zúč astně ným na stavbě veškeré potř ebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou souč innost.
4.4. Tvoř í-li dílo sjednané ve smlouvě souč ást plně ní objednatele vů č i tř etí osobě , je
zhotovitel povinen poskytnout potř ebnou souč innost př i koordinaci tohoto plně ní, zejména
respektovat celkový postup prací a vyvinout potř ebné úsilí k dodržení lhů t tě chto prací, i když
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, př ípadně tř etí osobě ,
potř ebné informace a podle potř eby objednatele se zúč astnit koordinač ních jednání.
4.5. V rámci souč innosti smluvních stran př i naplň ování př edmě tu smlouvy sjednaly smluvní
strany tyto lhů ty:
5 pracovních dnů
pro kontroly zakrývaných č ástí díla a reakce na události v prů bě hu provádě ní díla,
3 pracovní dny
pro př edávání zjišť ovacích protokolů , dožádaných stanovisek a podkladů , odsouhlasování
plně ní a navrhovaných ř ešení.
Pokud si však ihned př i př evzetí plně ní nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní
lhů tu delší, platí takto stanovená lhů ta, nejvíce však 7 pracovních dnů . Stanovené lhů ty
poč ínají bě žet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doruč ena
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skuteč nosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené
lhů tě neč inná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené
skuteč nosti.
4.6. Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišť uje pro objednatele podání žádosti o
vydání kolaudač ního souhlasu, podání oznámení zámě ru o užívání dokonč ené stavby (tj. dle
smlouvy inženýrská č innost), má zhotovitel povinnost spolupů sobit př i př ípravě a v prů bě hu
ř ízení o vydání kolaudač ního souhlasu a př i závě reč né kontrolní prohlídce stavby provádě né
stavebním úř adem.
V. Provádě ní díla

5.1. Souč ástí př edmě tu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou
k ř ádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem mě l, nebo mohl vě dě t. Provedení tě chto prací však v žádném př ípadě nezvyšuje
smlouvou sjednanou cenu díla.
5.2. Zhotovitel zajišť uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky tř etích osob.
Zhotovitel nese plnou odpově dnost za neplně ní povinností vyplývajících ze smlouvy a tě chto
OP. Tu č ást díla, k jejímuž plně ní zhotovitel v zadávacím ř ízení prokazoval splně ní chybě jící
kvalifikaci prostř ednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostř ednictvím tohoto
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subdodavatele. Tuto č ást díla mů že zhotovitel plnit prostř ednictvím jiného subdodavatele,
který v zadávacím ř ízení nebyl uchazeč em č i zájemcem o veř ejnou zakázku jako zhotovitel,
pokud objednateli př edloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostř ednictvím jiných osob
134/2006 Sb., v pl., zně ní, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzení
podle § 83 zákona
sdě lí, že kvalifikaci stále splň uje. V př ípadě , že zhotovitel př i změ ně subdodovatele
nepř edloží objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostř ednictvím jiných osob podle
§ 83 zákona č . 134/2016 Sb., v pl. zně ní, nebo je př edloží, ale objednatel mu po posouzení
př edložených dokumentů sdě lí, že nadále nesplň uje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokrač ovat
v plně ní č ásti díla, k jejímuž plně ní nesplň uje kvalifikaci, a objednatel je oprávně n pozastavit
úhradu plateb zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opě t splň ovat. Pozastavení
plateb není považováno za prodlení objednatele se splně ním jeho povinnosti ze smlouvy.
č .

5.3. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní díla z viny na straně zhotovitele
tř etím, na díle nezúč astně ným osobám, př ípadně objednateli, je povinen uhradit
zhotovite!.
5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a ř ídit č asový postup svých dodávek a prací,
koordinovat č innost jednotlivých svých zhotovitelů
(poddodavatelů /subdodavatelů )
př i
př ípravě , realizaci a dokonč ování díla v souladu se smlouvou a tě mito OP. Zhotovitel je
povinen provádě t kontrolu č asového postupu a kvality svých dodávek a prací.
5.5. Vybrané č innosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu
oprávně ny, mají prů kaz zvláštní způ sobilosti, popř ípadě jsou k tě mto č innostem autorizovány
dle zvláštních př edpisů , anebo zamě stnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek
zhotovitel provádí výhradně prostř ednictvím osob, které jsou k provádě ní př íslušných prací
oprávně ny na základě povolení Ministerstva kultury Č R.
5.6. Zhotovitel je povinen provádě t prů bě žnou kompletaci a prově ř ování dodávek materiálů ,
konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními př edpisy. Tyto dodávky
musí splň ovat požadavky zákona č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
(prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svů j náklad
obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a mě ř eních, dokládajících kvalitu a
způ sobilost př edmě tu díla (zejm. konstrukcí a technických zař ízení) a kvalitu mikroklimatu
z hlediska požadavků hygienických, plně ní požadavků požární ochrany, bezpeč nosti a
ochrany zdraví př i práci, životního prostř edí a z hledisek zajiště ní př ístupnosti stavby pro
osoby se sníženou schopností pohybu. Potř ebné doklady o tom př edloží zhotovitel objednateli
ve lhů tě sjednané ve smlouvě o dílo, nejpozdě ji však ve lhů tě pro provedení díla. Veškerá
textová dokumentace, kterou př í plně ní smlouvy př edává č í př edkládá zhotovitel objednateli,
musí být v č eském jazyce.
5.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a
výrobky na vzorcích, popř . př edložit dílenskou nebo jinou realizač ní dokumentaci na
objednatelem vybrané č ásti dodávky, zejména technologické postupy obsahující př edevším:
a) údaj o místu a úč elu práce, popř . zabudování výrobku,
b) grafické schéma provádě ní práce,
c) popis způ sobu provádě ní jednotlivých fází práce,
d) podmínky provádě ní prací (teplotu, relativní vlhkost prostř edí, teplotu a vlhkost podkladů ,
rychlost vě tru apod.),
e) seznam př edpokládaného strojního zař ízení a př edpokládaný poč et pracovníků pro jednotlivé
práce,
f) bezpeč nostní opatř ení.
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5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-li ve specifikacích
nebo jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou použít standardizované
výrobky podle katalogů .
5.9. Všechny materiály a výrobky musí být př ezkoušeny
př íslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití.
5.10. Zhotovitel
dovoleno.

nezabuduje

nebo jinak ově ř eny, zda vyhovují

použité materiály nebo výrobky, pokud to není ve objednatelem

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v prů bě hu provádě ní díla trvale opatř eny
identifikač ními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se
zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo výrobky, u nichž se zjistí, že se s označ ením
manipulovalo anebo u nichž dokonce označ ení vů bec chybí.
5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné
v neporušených pů vodních obalech od výrobce.

materiály

a výrobky

musí být vždy

5.13. Zhotovite! bez zbyteč ného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky,
popř . práce, označ ené objednatelemjako nevyhovující této smlouvě .
5.14. Zhotovitel zajistí, aby v prů bě hu realizace nebyly žádné dokonč ené práce poškozovány, a
také aby se nepokrač ovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně , dř íve, než se odstraní
jejich vady.
5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v prů bě hu provádě ní díla a také v prů bě hu
odstraň ování vad bě hem záruč ní doby př ístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakrytých,
probíhajících nebo dokonč ených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již
zabudovaných materiálů a výrobků .
5.16. Pokud se bude ně která souč ást stavby, popř . doč asná konstrukce, zhotovovat jinde než na
staveništi, musí k ní zhotovitel zajistit objednateli př ístup kdykoliv v prů bě hu její výroby.
Zhotovitel musí zajistit objednate!i př ístup také do vzorkoven materiálů a dílen a najiná obdobná
pracoviště subdodavatelů
nebo výrobců .
5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů , výrobků a prací do uzavř eného a
uzamykatelného
prostoru na staveništi a př íslušné práce bude vykonávat tak, aby se
objednatelem schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů
a výrobků .
Vzorky, které nelze takto uložit, musí být zhotovitelem fotograficky dokumentovány.
5.18. Zhotovitel bude dů sledně dodržovat všechny návody, př edepsané technologické postupy
výrobců a subdodavatelů
speciálních materiálů a výrobků , a to zejména s ohledem na jejich
skladování, na zacházení s nimi, př ípravu, montáž, dopravu a ochranu. Návody a technologické
postupy výrobců
a další informace musí být uloženy zhotovitelem
do uzavř eného a
uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájení př íslušných prací až do jejich př edání
objednateli.
5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbyteč ného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a
výrobky napadené plísně mi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými č initeli, a to v souladu
s př íslušnými př edpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů
s tím spojených, ledaže
materiál nebo výrobky opatř il objednatel a zhotovitel je odstranil, když př ed tím upozornil
objednatele.

6

5.20. Zhotovíte I oznámí objednateli
nebo jiných škodlivých organizmů .

bez zbyteč ného

odkladu výskyt jakýchkoliv

plísní, hmyzu

5.21. Zhotovitel uč iní všechna nezbytná opatř ení pro vysoušení stavby bě hem provádě ní díla tak,
aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel mů že nař ídit změ nu způ sobu nebo režimu vysoušení.
Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změ nou.
5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné vě trání stavby, a to i př i jejím vysoušení.
speciálních vysoušeč ů je tř eba režim vě trání př izpů sobit vlastnostem vysoušeč e.

Př i použití

5.23. Zhotovitel zajistí př imě ř ené a prů bě žné vytápě ní stavby bě hem realizace v zimním období
tak, aby teploty ve stavbě
neklesly pod technologicky
nutné hodnoty stanovené
v
technologických postupech. Doč asná otopná zař ízení nesmě jí způ sobit poškození materiálů a
výrobků , rozpracovaných a dokonč ených prací apod. Zhotovitel mů že se schválením objednatele
použít definitivní otopný systém pro doč asné vytápě ní. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému,
za odstraně ní eventuálních zneč iště ní a opravu eventuálních poškození bě hem užívání a za
zabezpeč ení potř ebné energie. Zhotovitel prodlouží záruč ní dobu na vlastnosti systému
stanovenou výrobcem o dobu, kdy systém využíval pro potř eby provádě ní díla.
5.24. Zhotovitel provádí demolič ní práce tak, aby nedošlo k trvalému ani doč asnému poškození
tě ch č ástí nemovitostí, jež nemají být dotč eny provádě ním díla.
5.25. V prů bě hu demolič ních prací zhotovitel provede dostateč ná opatř ení ke snížení př enosu
hluku do př ilehlých prostor tím, že použije př imě ř ená demolič ní zař ízení a př imě ř ené postupy.
5.26. Plní-li zhotovitel č ást svých povinností podle smlouvy prostř ednictvím
tř etích osob, je
povinen tyto tř etí osoby zavázat a požadovat záruky plně ní tak, aby nebylo ohroženo plně ní
jeho závazků
ze smlouvy vů č i objednateli vč etně
závazků
k náhradě
škody a placení
majetkových sankcí.
5.27. Zhotovitel není oprávně n bez souhlasu objednatele disponovat s vě cmi (zař ízeními)
demontovanými v souvislosti s provádě ním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.
5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných př edpisů týkajících se bezpeč nosti práce
(BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zamě stnanci a jinými zhotovitelem pově ř enými osobami
na staveništi. V př ípadě
nedodržení tohoto ustanovení mů že objednatel pozastavit úhradu
platby resp. plateb náležejících
zhotoviteli,
př ič emž takové pozastavení
plateb není
považováno za prodlení objednatele se splně ním jeho povinnosti ze smlouvy. Kontrolu
dodržování BOZP a PO je objednatel oprávně n provádě t jím pově ř enými osobami.
5.29. Př estanou-li se v prů bě hu provádě ní díla materiály a zař ízení uvedená v př íslušné č ásti
dokumentace vyrábě t a bude potř eba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál
nebo zař ízení, jehož použití nebylo možno zač lenit do př íslušné dokumentace
a jeho
používání bude pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně
objednateli jejich
použití př i provádě ní díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zař ízení musí být
smluvními stranami uzavř ena př edem s tím, že zároveň urč í vliv takového postupu na cenu
díla. Zhotovitel je povinen zabezpeč it, aby použitím náhradních materiálů
nedošlo ke snížení
jakosti díla a projektovaných vlastností díla.
5.30. V př ípadě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti
a způ sob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost č i okolnost plně ní díla ta, která byla
sjednána ve smlouvě , popř . stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost č i okolnost
plně ní díla urč it způ sobem podle př edchozí vě ty, platí jako sjednaná vlastnost č i okolnost
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plně ní díla ta, kterou urč ují právní př edpisy nebo rozhodnutí př íslušných správních č i
soudních orgánů . Nelze-li vlastnost č i okolnost plně ní díla urč it způ sobem podle př edchozích
vě t, použijí se obchodní zvyklosti.
5.31. V př ípadě ohrožení splně ní závazku provést dílo nebo jeho č ást z dů vodu, že zhotovitel
ani po př edchozím písemném upozorně ní a projednání neopatř il nebo nezajistil opatř ení vě cí
kjeho provádě ní potř ebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele.
Objednatel je rovně ž oprávně n tyto vě ci opatř it vlastním jménem. Veškeré náklady s tím
související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.
5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plně ní a nedodě lků je zhotovitel povinen uč init
bezodkladná opatř ení a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a
odstraně ní tě chto nedodě lků je povinen dodržet. Všechny vady zjiště né objednatelem v
prů bě hu provádě ní díla odstraní zhotoviteJ bez zbyteč ného odkladu, pokud nebude objednatel
požadovat odstraně ní neprodleně . Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstraně ní, musí být
každá obdobná vada odstraně na na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy,
jestliže tam nebyla objednatelem zjiště na. Objednatelovo upozorně ní na vady v prů bě hu
realizace nezbavují zhotovitele odpově dnosti za jakékoliv jiné vady zjiště né př i př edávání díla
anebo v prů bě hu záruč ní doby.
5.33. Zhotovitel je dále př i plně ní svých závazků ze smlouvy povinen:
- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umě lecky cenných prvků . Pokud specifikace
takových vě cí není zř ejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších
podkladů , které objednatel zhotoviteli podle smlouvy př edává, sdě lí objednatel zhotoviteli
neprodleně na jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně vě cí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skuteč nosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou
povinnost objednatele nebo vlastníka vě cí chráně ných zákonem č . 20/1987 Sb. o státní
památkové péč i ve zně ní pozdě jších př edpisů , pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné
změ ny nebo je trvale č i doč asně př emisť uje a zákon tuto povinnost vlastníku vě cí nebo jiné
odpově dné osobě ukládá. V př ípadě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit
objednateli vzniklou škodu.
5.34. Souč ástí plně ní zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedení všech školení
zamě stnanců objednatele potř ebných k tomu, aby byli schopni náležitě zabezpeč it provoz a
technické vybavení díla.
5.35. Př erušení prací
Zhotovitel je povinen př erušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávně n
práce př erušit v př ípadě , že zjistí př i provádě ní díla skryté př ekážky znemožň ující jeho
provedení dohodnutým způ sobem. Každé př erušení prací je zhotovitel povinen neodkladně
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o př edpokládané délce, jeho př íč inách, trvání a
navrhovaných opatř eních zabezpeč ujících nejúč elně jší a nejefektivně jší způ sob jejich
odstraně ní. Do doby opě tovného pokrač ování v práci stř eží materiál, jakož i pomů cky
potř ebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby
takovéto př ekážky byly odstraně ny s co nejefektivně jším vynaložením nákladů . Bude-li
př erušení prací způ sobeno př íč inami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatř ení
do doby obnovení prací, př ič emž o dobu trvání takového př erušení prací se prodlužuje doba
př edání díla
5.36. Kontroly
Objednatel je oprávně n provádě t prů bě žné kontroly provádě ní díla a jeho č ástí, a to zejm. př i
zajišť ování subdodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem urč ený
technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen
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př edložit objednateli veškeré doklady o provádě ní prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto
práva strpě t.
Objednatel je rovně ž oprávně n provádě t cenovou kontrolu v prů bě hu př ípravy smlouvy a
př ípravy, realizace a uvádě ní dokonč eného díla do provozu a kontrolu závě reč ného
vyúč tování díla. Všichni úč astníci naplň ování př edmě tu smlouvy jsou povinni vytvář et
podmínky pro provádě ní cenové kontroly.
Ustanovení tohoto č lánku se na dílo, které není stavbou, použijí př imě ř eně .
VI. Staveniště (pracoviště ) a jeho zař ízení
6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé stř ežení staveniště a zař ízení staveniště a uč init
opatř ení proti vstupu neoprávně ných osob na staveniště a do zař ízení staveniště . Zhotovitel je
povinen trvale zajistit staveniště a zař ízení staveniště proti neoprávně ným zásahů m. Povinnost
podle tohoto bodu tě chto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždě jících na
staveniště a př i jeho opouště ní. Nejpozdě ji př ed př evzetím staveniště si smluvní strany
vzájemně oznámí jména osob pově ř ených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní
strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve
smlouvě .
6.2. Zhotovitel si zajistí zař ízení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě
smluvní strany jinak. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje
zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišť uje zhotoviteli ani možnost
parkování, toto ustanovení se použije př imě ř eně pro zajiště ní jiných technických podmínek
provedení díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvedenou jinak, zabezpeč uje si zhotovitel
dodávky všech médií pro provádě ní díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad.
Doč asné př ípojky elektrické energie pro osvě tlení a zař ízení staveniště budou mít parametry,
které jsou v souladu s př edpisy a s požadavky dodavatelů elektrické energie. Zhotovitel zajistí
všechny nezbytné elektromě ry, transformátory ajiná potř ebná zař ízení. Zhotovitel uč iní opatř ení,
aby nedocházelo k nekontrolovanému odbě ru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody
potř ebné pro práce na staveništi, zabezpeč í potř ebné doč asné rozvody vody, zař ízení a
instalatérské práce. V zimním období zhotovitel provede opatř ení proti zamrzání rozvodů .
Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou
strany dohodnout, že elektrická energie a voda budou zhotoviteli poskytovány ze společ ných
zdrojů , a to za úhradu, která bude stanovena ve smlouvě o dílo.
6.3. Zhotovitel př ebírá v plném rozsahu odpově dnost za př edané staveniště a je povinen na
ně m udržovat poř ádek a č istotu, odstraň ovat odpady a neč istoty vzniklé jeho pracemi.
Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popř ípadě do kontejneru odpad, suť
apod. vzniklé v prů bě hu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně př emístí
nebezpeč ný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznač ené místo na
staveništi. To se týká také všech skleně ných nebo keramických stř epů , odstř ižků plechu apod.
Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpeč ných odpadů , které se bě hem realizace
vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst př imě ř ené nádoby
na drobný odpad, které budou vyprazdň ovány nejméně jednou denně . Zhotovitel stanoví dobu,
kdy se na konci pracovního dne, popř . smě ny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid.
Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavků m jakosti realizace a ochrany zdraví,
mů že nař ídit prodloužení této doby, eventuálně i doplně ní úklidových č et. Zhotovitel nemá nárok
na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostř edí bylo co
nejméně prašné. K odstraň ování prachu se použijí prů myslové vysavač e, vybavené náležitými
koncovými hubicemi. Odstraň ování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru.
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Objednatel muze uložit zhotoviteli př imě ř ené zvě tšení poč tu vysavač ů . Zhotovitel nemá na
úhradu nákladů s tímto zvě tšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajiště ny
tak, aby do nich nemohly odkládat odpad tř etí osoby. Kontejner dostupný tř etím osobám musí
být vždy na konci provozní doby uzamč en tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu
tř etími osobami. Pokud není kontejner bezprostř edně
používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíř ení prachu, rozházení odpadu vě trem, lidmi nebo zvíř aty. Zhotovitel bude odvážet
odpad ze staveniště na místa uložení př edepsaná ve stavebním povolení, popř ípadě schválená
objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule př edávat kopii dokladů o uložení odpadu.
Do doby splně ní tě chto povinnosti není objednatel povinen př edmě t díla př evzít, př ič emž
platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.
6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen př edpisově
označ it tabulkami,
ohranič it,
osvě tlit, zabezpeč it jejich ochranu, vč etně
zabezpeč ení
protipožárních opatř ení a zajiště ní bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci.
6.5. Pro dopravu v prostoru staveniště
-

ajeho okolí zhotovitel zajistí zejména:

doč asné dopravní znač ky,
doč asné silnič ní znač ení,
automatický dopravní ř ídicí systém nebo ruč ní dopravní ř ídicí systém se stálou obsluhou,
bezpeč nostní osvě tlení,
doč asné prů bě žné hrazení podél doč asných prů jezdových cest,
všechna další potř ebná zař ízení a opatř ení,

6.6. Př ístup osob a vozidel na staveniště
bude z
. Zhotovitel
př íslušnými úř ady zajiště ní a podmínky př ístupu a uhradí náklady s tím spojené.

projedná

6.7. Všechny př ístupy na staveniště
prů chodu osob a prů jezdu vozidel.

bezpeč nému

udržuje zhotovitel

bez př ekážek

bránících

s

6.8. Zhotovitel ř ídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišť uje potř ebná
výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpeč nost uživatelů
staveništních a navazujících
př ilehlých veř ejných komunikací.
6.9. Zhotovitel označ í všechny
pohotovém stavu.

únikové

cesty ze staveniště

6.10. Zhotovitel musí na staveništi vybudovat,
plochy nezbytné pro provedení díla.

udržovat a následně

a bude je trvale

udržovat

odstranit doč asně

v

zpevně né

6.11. Zhotovitel zajistí a označ í plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel subdodavatelů
...... osobních vozidel objednatele .

a

.6.12. Zhotovitel zajistí používání ochranných pomů cek a ochranného obleč ení všemi osobami
pracujícími na staveništi po celou dobu provádě ní díla až do jeho př edání objednateli.
6.13. Budou-Ii na staveništi pů sobit vedle zamě stnanců
zhotovitele i zamě stnanci jeho
subdodavatelů
nebo jiných zhotovitelů
a vyžaduje-li př edmě t díla stavební povolení nebo
ohlášení nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních pracích oblastnímu inspektorátu práce
př íslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona
309/2006 Sb., v pl. zně ní), je zhotovitel
povinen nejpozdě ji do 8 dnů př ed zahájením prací na staveništi písemně
informovat
objednatelem urč eného koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci na staveništi (dále
jen "koordinátor")
o pracovních a technologických
postupech, které pro realizaci stavby
zvolil, a o ř ešeních rizik vznikaj ících př i tě chto postupech, vč etně opatř ení př ijatých k jejich
odstraně ní, a poskytovat koordinátorovi souč innost potř ebnou pro plně ní jeho úkolů po celou
dobu provádě ní díla, zejména brát v úvahu podně ty koordinátora,
př ijmout opatř ení
č .
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k odstraně ní nedostatků
vytýkaných koordinátorem, př edávat mu vč as informace a podklady
potř ebné pro zhotovení plánu BOZP na staveništi a jeho změ ny, zúč astň ovat se zpracování
tohoto plánu, tento plán dodržovat, zúč astň ovat se kontrolních dnů a postupovat podle
dohodnutých opatř ení, a to v rozsahu, způ sobem a ve lhů tách uvedených v tomto plánu.
Objednatel je povinen doruč it oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
př íslušnému podle místa staveniště nejpozdě ji do 8 dnů př ed př edáním staveniště zhotoviteli.
Dojde-li k podstatným změ nám údajů obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést
bez zbyteč ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním
zně ní př edá objednatel zhotoviteli, který jej vyvě sí na viditelném místě u vstupu na staveniště
po celou dobu provádě ní díla až do ukonč ení prací a př edání díla objednateli. Rozsáhlé stavby
mohou být označ eny jiným vhodným způ sobem, např íklad tabulí s uvedením potř ebných
údajů . Uvedené údaje mohou být souč ástí štítku nebo tabule umisť ované na staveništi nebo
stavbě .
6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebo jím pově ř ené osoby nebo další
osoby na základě rozhodnutí správního úř adu, zajistí zhotovitel doprovod takových osob po
staveništi, popř ípadě zastaví na př íslušném úseku práci po dobu pohybu návště vníků
v daném
prostoru a př idě lí jim ochranné pomů cky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení
práce nemá vliv na dohodnuté lhů ty.
6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou př ilbu. Př ilby musí být
barevně
rozlišeny do tř í skupin: I) pomocní dě lníci, ř emeslníci a vedoucí pracovníci
subdodavatelů , 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř . jiní vedoucí pracovníci zhotovitele a
3) pracovníci objednatele a návště vníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset
(10) př ileb. Pracovníci subdodavatelů
smě jí mít vlastní př ilby s označ ením podniku.
6.16. Zhotovitel udržuje v provozu schopném a č istém stavu pozemní komunikace
v okolí staveniště dotč eném provádě ním díla.

a jiné plochy

6.17. Zhotovitel uč iní nezbytná opatř ení, aby zabránil vynášení bláta č i jiného materiálu na
pozemní komunikace v okolí staveniště . V př ípadě , že k tomu dojde, zhotovitel zneč iště ní
neprodleně odstraní.
6.18. Zhotovitel uč iní nezbytná opatř ení, aby zabránil poškození stromů , zeleně , veř ejného
osvě tlení nebo jiných veř ejných zař ízení na staveništi a v okolí dotč eném provádě ním díla.
6.19. Zhotovitel zajistí potř ebnou dokumentaci doč asných prací, objektů
za jej í úplnost a správnost.

a konstrukcí a odpovídá

6.20. Zhotovitel provede a bude př emísť ovat, upravovat a udržovat doč asné nosné konstrukce,
které nebudou trvalou souč ástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné.
6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivost doč asných
bezpeč né užívání po celou dobu jejich funkce.

konstrukcí, jejich údržbu a úklid a jejich

6.22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udržovat doč asná oplocení, ochranné stě ny, ventilátory,
dř evě né chodníky, bezpeč nostní zábradlí, jeř áby, osvě tlení a všechny další př imě ř ené prostř edky
ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, znič ení a
odcizení majetku trvale nebo doč asně
umístě ného na staveništi, popř ípadě
na př ilehlých
objektech.
6.23. Zhotovitel umístí na oplocení staveniště , popř . na ohradu upozorně ní o místě vstupů na
staveniště pro osoby a vozidla. Upozorně ní musí být rozmístě na v př imě ř ených vzdálenostech po
obvodu staveniště , popř ípadě na jeho detašovaných prostorách.
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6.24. Zhotovitel opatř í doč asná zastř ešení, zástě ny,
materiály a výrobky k ochraně stavby a dalších objektů
nepř íznivých úč inků pově trnosti.

ohrazení a jakékoliv další prostř edky,
na staveništi př ed poškozením vlivem

6.25. Zhotovitel zajistí potř ebné doč asné žlaby, svody a vpusti a potrubí pro odvod vody ze
všech č ástí stavby i doč asných
konstrukcí
vystavených
vodním
srážkám.
Zajistí
provozuschopnost a ošetř ení takových zař ízení př i teplotách pod bodem mrazu.
6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných
pově trnosti a také př ed zneč išť ováním zvíř aty nebo lidmi.

na staveništi př ed vlivy

6.27. Zhotovitel opraví všechna doč asná zař ízení na staveništi bez zbyteč ného odkladu. Zař ízení
sloužící k odvodu vody a zař ízení zajišť ující bezpeč nost osob a majetku opraví neprodleně .
6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápě nou kancelář o výmě ř e nejméně 18
(osmnáct) m2, vybavenou osvě tlením, uzamykatelnou skř íní, popř ípadě
policemi k uložení
dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožň ujícím pracovní jednání
nejméně
osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kancelář e. Zhotovitel
uhradí provozní náklady kancelář e objednatele.
6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po př evzetí staveniště dva záchody a bez zbyteč ného odkladu
další potř ebný poč et záchodů a umýváren na staveništi pro potř eby svých pracovníků
a dalších
osob a bude je udržovat č isté a funkč ní po celou dobu realizace. Mobilní zař ízení budou
pravidelně
vyprazdň ována.
Doč asná pevná sociální zař ízení budou př ipojena na veř ejný
vodovodní a kanalizač ní systém. Záchody budou viditelně označ eny tabulkou s nápisem "WCMuži", "WC-Ženy". Na staveništi budou umístě na zř etelná upozorně ní, kde se záchody nalézají.
Objednatel mů že nař ídit zvýšení poč tu tě chto upozorně ní.
6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimálni
teplomě ry na místa urč ená
objednatelem. Na teplomě rech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odeč ítat extrémní
teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku mě ř ení. Teploty se budou
zaznamenávat ve stavebním deníku.
6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkomě ry k mě ř ení vzdušné vlhkosti
a vlhkomě ry k mě ř ení vlhkosti materiálů .
6.32. Zhotovitel opatř í a bude udržovat v trvale provozu schopném
pohyblivá mechanická zař ízení nutná pro provedení díla.

stavu potř ebná pevná a

6.33. Zhotovitel opatř í a bude udržovat v trvale provozuschopném
stavu všechna
nemechanická zař ízení, nář adí, mě ř icí aj iná elektrická a elektronická zař ízení.
6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpeč nost proti vzniku požáru prů bě žně
díla a také po dobu př erušení prací.

nezbytná

po celou dobu provádě ní

6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatř ení k zabráně ní vzniku požáru
vč etně zajiště ní protipožárního vybavení a př ístupných návodů pro jeho použití.
6.36. Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani př ebyteč ný
objednatelem rozdě lávat oheň kjakýmkoliv úč elů m.

materiál nebo bez schválení

6.37. Zhotovitel bude pravidelně
kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném
stavu
plynové láhve, ohř ívač e a obdobná riziková zař ízení. Použití otevř ených elektrickýchzář ič ů a
jakýchkoliv ohř ívač ů
na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hoř lavých materiálů
není
dovoleno.
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6.38. Zhotovitel nehromadí hoř lavý materiál jakéhokoliv druhu a pů vodu, hoř lavé kapaliny nebo
plyny na staveništi, s výjimkou tě ch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladně ní
takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor.
6.39. Kouř ení na staveništi je zakázáno.
6.40. Doč asné buň ky, př ístř ešky, sklady a jiné objekty umístě né na staveništi nebo v jeho
blízkosti musí vyhovovat požárním př edpisů m. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na
svů j náklad a riziko všechny doč asné objekty, které podle zjiště ní objednatele, popř ípadě
kontrolních orgánů tomuto požadavku nevyhovují.
6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádě t prohlídku na celém staveništi, zda
jsou všechny elektrické spotř ebič e vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál
nedoutná nebo nehrozí nebezpeč í jeho vznícení.
6.42. Zhotovitel zajistí doč asné umě lé osvě tlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se
práce mohly provádě t bezpeč ně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního svě tla a aby se mohl
kdykoliv a kdekoliv ově ř it standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků .
6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpeč ných místech zhotovitel
zajistí doč asné osvě tlení v úrovni nejméně 200
(dvě stě ) luxů . Osvě tlení jiných prostor bude na
úrovni nejméně 50 (padesát) luxů . Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě ) plně
funkč ní př enosné nabíjecí svítilny o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů vč etně nabíjecfho
zař ízenÍ.
6.44. V př ípadě , že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů , myší nebo jiných hlodavců ,
bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbyteč ného odkladu deratizač ní
opatř ení.
6.45. Není-Ii ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozdě ji do Sti dnů
po provedení díla (tj. po ř ádném ukonč ení díla a př edání jeho př edmě tu objednateli) vyklidit
staveniště
a př edat staveniště
v ř ádném stavu objednateli. Není-Ii ve smlouvě
výslovně
uvedeno jinak, v př ípadě
prodlení se splně ním povinnosti vyklidit staveniště
a př edat
staveniště
v ř ádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
6.46. Odstraně ní vad a nedodě lků
bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem.
Nedohodnou-li se smluvní strany, urč í termíny objednatel. Po odstraně ní vad a nedodě lků je
zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do ř ádného stavu nejpozdě ji do 2 dnů , jinak je
povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6.4 7. Bez př edchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávně n prostory
staveniště
a jeho zař ízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní úč ely.
V př ípadě , že tak př esto uč iní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč ,
a to pro každý př ípad zvlášť . Tabule umístě né bez souhlasu objednatele musí zhotovitel
neprodleně
odstranit. Hlavní informač ní tabule o provádě ném díle bude vyrobena a osazena
zhotovitelem
př ed zahájením provádě ní díla na základě
popisu obsaženého
v zadávací
dokumentaci a bude udržována a pravidelně
č iště na zhotovitelem bě hem provádě ní díla.
Informač ní tabule musí být umístě na mimo dosah sprejerů a jinýchvandalů . V př ípadě , že
zhotovitel bude potř ebovat př emístit informač ní tabuli, aby mohl pokrač ovat s pracemi, nebo aby
nedošlo kjejímu zakrytí, př emístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem.
V př ípadě že dojde k zneč iště ní nebo poškození informač ní tabule, musí být zhotovitelem bez
zbyteč ného odkladu opravena nebo vymě ně na za novou.
6.48. Zhotovitel
pově ř eným.

umožní

př ístup

na staveniště
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objednateli

a dalším

osobám

objednatelem

6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmě jí na staveništi ani mimo ně požívat žádné
alkoholické nápoje s výjimkou tzv. nealkoholického piva. Př i zjiště ní, že tento požadavek nebyl
dodržen, nař ídí objednatel nebo jím pově ř ená osoba, aby př íslušná osoba byla ze staveniště
neprodleně zhotovitelem vykázána. Takové opatř ení nemá vliv na dohodnutou cenu a na
dohodnuté lhů ty provádě ní díla.
6.50. Na staveništi se nesmě jí uskuteč ň ovat jakékoliv akce, které nesouvisejí s provádě ním díla.
6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smě jí uskuteč nit jen po písemné dohodě obou
stran, zvláště pokud by mě ly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla. Pokud se př íslušná
akce koná na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení tě ch nákladů spojených se
zajiště ním bezpeč nosti a ochrany zdraví návště vníků , které objednateli př edem sdě lí.
6.52. Zápis o odevzdání a př evzetí staveniště obsahuje podle potř eby a úč elu díla zejména:
všechny známé skuteč nosti, jež jsou významné z hlediska zajiště ní bezpeč nosti a
ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
uvedení odpově dných osob zhotovitele pro úč el nař ízení vlády č . 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci na
staveništích a př ípadnou konkretizaci jejich pravomocí a odpově dnosti,
vymezení prostoru staveniště vč etně urč ení př ístupových cest, vstupů na
staveniště , stavbu apod.,
urč ení př ípadů , kdy musí být vykonáván stálý dozor,
urč ení prostoru pro odstavení strojů a uložení zař ízení, použitých př i provádě ní
stavebních prací.
VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor
7.1. Stavební deník
Zhotovitel vede o provádě ných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák.č . 183/2006 Sb.,
stavební zákon a vyhl. č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být veden
v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddě lení.
Pokud ně která ze zúč astně ných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna
do 3 pracovních dnů př ipojit k záznamu své nesouhlasné vyjádř ení, jinak se zápis považuje za
odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci
objednatele prokazatelným způ sobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je tř eba jej
odsouhlasit.
Ve stavebním deníku se vyznač í doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi
s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.
Stavební deník musí být ř ádně vedený; objednateli př ísluší první kopie, kterou odevzdává
zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.
V den př edání a př evzetí díla bude objednateli s ostatními doklady př edán i originál
stavebního deníku.
Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat č ást
díla př ed zakrytím č i dalším postupem prací nejpozdě ji do 5 pracovních dnů ode dne výzvy
zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. př ipomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke
kontrole nejpozdě ji 5 dnů př edem. Žádná dokonč ená nosná nebo nenosná konstrukce, zař ízení,
rozvody, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř .
výmě r. Objednatel je oprávně n požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce
zabudované, popř . zakryté bez kontroly jakosti, popř . výmě r byly odkryty a zpř ístupně ny ke
kontrole, popř . zcela odstraně ny na náklad a riziko zhotovitele.
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7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD)
Objednatel bude prostř ednictvím svých kontrolních orgánů - TD a AD provádě t prů bě žnou
kontrolu provádě ní díla. Rozsah písemných pově ř ení TD a AD a jména osob pově ř ených
jejich výkonem objednatel zhotoviteli najeho žádost písemně sdě lí.
Zhotovitel vytvář í svou souč inností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele.
Zabezpeč uje úč ast svých zamě stnanců př i kontrolní č innosti a projednává technické a jiné
otázky související s plně ním smlouvy.
Zhotovitel dále zabezpeč uje potř ebnou souč innost př i provádě ní kontrol na stavbě př íslušnými
orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávně ných subjektů a č iní neprodleně
opatř ení k odstraně ní vytknutých závad.
VIII. Zkoušky
8.1. Souč ástí plně ní zhotovitele podle smlouvy a prů kazem ř ádného provedení díla nebo jeho
č ásti je doložení úspě šných výsledků potř ebných individuálních a komplexních zkoušek,
garanč ních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úř adu, orgánů
památkové péč e, př íp. jiných orgánů a osob př íslušných ke kontrole staveb. Provádě ní
dohodnutých zkoušek se ř ídí podmínkami smlouvy, tě chto OP, podmínkami stanovenými
Č SN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zař ízení tvoř ících
souč ást zhotovovaného díla. Náplň , obsah, rozsah, způ sob provedení a termíny zkoušek
urč uje objednatel.
8.2. Individuálním vyzkoušením př i montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným
výsledkem (např . každého jednotlivého stroje nebo zař ízení). Komplexním vyzkoušením
osvě dč uje zhotovitel kvalitu díla a jeho způ sobilost uvedení do provozu. Komplexní
vyzkoušení se má za ř ádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zař ízení dosahuje plynulý,
ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.
8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatele zhotovitel a všechny další
zainteresované osoby doporuč eným dopisem alespoň 10 dnů př edem. Nebude-li možné
jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způ sobem
zhotovitel osvě dč í způ sobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prově ř ovanou. Jakmile
odpadne př ekážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodateč ně provést
zkoušky v jejich př íslušném rozsahu.
8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, př ípadně př edepsaných protokolech o jejich
provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skuteč nosti rozhodné pro
stanovení a prů bě h záruky, event. zjiště né závady, př ípadně podmínky, povinná osoba a
termíny odstraně ní závad, př ípadně splně ní podmínek. Podmínky k provedení zkoušek,
zajiště ní potř ebného množství svých kvalifikovaných zamě stnanců , provozních hmot a
surovin a energií, jakož i další prostř edky potř ebné k vyzkoušení, popř . též pro př ípravu
k ně mu, organizuje a opatř uje zhotovite\. Zhotovite! nese i další náklady v př ípadě
neúspě šného provedení zkoušek.
IX. Užívání díla př ed jeho př edáním
9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s provádě ním díla anebo
provedením díla (jeho ř ádným ukonč ením a př edáním jeho př edmě tu objednateli) dohodnou
smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky
užívání díla př ed jeho př edáním (př edč asné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará
zhotovitel na svů j náklad souhlas př íslušných veř ejnoprávních orgánů s takovým užíváním
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díla nebo jeho č ásti.
9.2. Zhotovitel pro tento př ípad navrhne př edmě t a způ sob př edč asného užívání stavby, jeho
dobu, jakož i provedení bezpeč nostních a jiných opatř ení, vč etně hygienických, a dů sledky
př edč asného užívání pro př echod nebezpeč í škody, bě h záruč ních lhů t, atd. V př ípadě , že
zhotovitel návrh nepř edloží ve lhů tě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-Ii návrh
obsahovat podmínky bezdů vodné, nebo zř ejmě zvýhodň ující zhotovitele, urč í podmínky
užívání objednatel. Dohoda o př edč asném užívání díla musí být uzavř ena formou dodatku ke
smlouvě .

x. Př
10.1.

evzetí díla

Ukonč ení díla
10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně na dnem jeho ř ádného ukonč ení bez
zjevných vad a protokolární př edání jeho př edmě tu objednateli. Nedílnou
souč ástí ř ádného př edání př edmě tu díla objednateli je př edání všech dokladů
souvisejících s př edmě tem díla objednateli(zejména revizních zpráv, atestů o
funkč nosti, výkresů skuteč ného provedení, záruč ních listů , atd.).
Lhů ta pro provedení díla se považuje za dodrženou, jestliže do jejího skonč ení
bude dílo ř ádně ukonč eno a objednatelem protokolárně př evzato, tj. bude-li o
ř ádném ukonč ení díla a př evzetí díla obě ma smluvními stranami sepsán zápis
(protokol). Takový zápis (protokol) o př edání a př evzetí díla osvě dč uje splně ní
povinnosti zhotovitele provést dílo.
10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen př evzít; objednatel není povinen dílo
př evzít ani v př ípadě , že mu zhotovitel nepř edá všechny doklady související
s př edmě tem díla. Rozhodne-li se objednatel př evzít dílo s vadami, sepíší
smluvní strany o př evzetí díla rovně ž protokol (zápis); v tom př ípadě je
povinnost zhotovitele provést dílo splně na až dnem odstraně ní vad, které mě lo
dílo v době jeho př edání objednateli.
10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že př edmě t díla bude ř ádně ukonč ený,
provozu schopný, plně v souladu s úč elem díla a ve smyslu platných právních
př edpisů , v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a
bezpeč nost a ochranu zdraví př i práci, v souladu s požadavky na př ístupnost
pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky př edpisů o
památkové péč i a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány
př edepsanými a nejsou-li př edepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným
dostateč ným způ sobem prokazujícím úspě šnost provedení díla, jinak není
objednatel povinen dílo př evzít.
10.1.4. Pokud je souč ástí př edmě tu plně ní zhotovitele dokumentace skuteč ného
provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č .
499/2006 Sb., v pl. zně ní, o dokumentaci staveb, a souč asně v rozsahu, který
umožní kolaudaci př edmě tu díla. Bude-li zapotř ebí pro zpracování této
dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný
zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou př ílohou dokumentace
skuteč ného provedení stavby a souč ástí plně ní zhotovitele v rámci tohoto bodu,
jsou i veškeré potř ebné a orgány státní správy požadované provozní ř ády.
Dokumentace skuteč ného provedení bude vyhotovena na základě geodetického
zamě ř ení, a to v listinné i v digitální podobě , a to s použitím software urč eného
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objednatelem. Dokumentaci skuteč ného provedení odevzdá zhotovitel
objednateli v poč tu vyhotovení uvedeném ve smlouvě . Není-li ve smlouvě
takový poč et uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem
urč eném digitálním nosič i dat.
10.1.5. Př edání a př evzetí díla nemá vliv na odpově dnost za škodu podle obecně
závazných př edpisů , ani na škodu způ sobenou vadným provedením díla nebo
jiným porušením závazku zhotovitele.
10.2. Př evzetí díla
Objednatel mů že dílo př evzít, bude-li vykazovat pouze ojedině lé drobné vady a nedodě lky,
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k urč enému úč elu.
V tom př ípadě však nebezpeč í škody na díle nese zhotovitel až do doby ř ádného ukonč ení díla
a př evzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.
10.3. Př íprava k př edání díla
Zhotovitel je povinen objednatele na termín k př evzetí díla vyzvat ve lhů tě nejméně 5 dní
př edem, provádí-Ii se zkoušky, je povinen tak uč init 5 dní př ed zahájením zkoušek. Zhotovitel
je povinen př edmě t díla ř ádně př ipravit k odevzdání a př evzetí.
10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné
instalace.
10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště doč asné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly
zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zů stat př ístupné
až do př evzetí díla.
10.3.3. Pokud zhotovitel používal ně která zabudovaná zař ízení a výrobky bě hem realizace,
uvede je do pů vodního stavu, zbaví neč istot a odstraní eventuální poškození, ke kterým došlo.
10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna doč asná znač ení, zakrytí, ochranné obaly a pásky, pokud
nebude objednatelem rozhodnuto jinak.
10.3.5. Zhotovitel opraví všechna eventuální poškození maleb a nátě rů vzniklá bě hem realizace,
a to př i peč livém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazení, popř . zabroušení
viditelných okrajů ; nedostatky opraví až k lomů m nebo styků m povrchů .
10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny př etahy, stř íkance a jiná zneč iště ní od stavebních materiálů ,
maleb a nátě rů na př ilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech.
10.3.7. Zhotovitel vyč istí a ošetř í všechny kovové povrchy.
10.3.8. Zhotovitel seř ídí a upraví pohyblivé č ásti technického zař ízení př edmě tu díla a kde je to
možné, ošetř í je tak, aby bylo umožně no jejich snadné používání( okenní a dveř ní kování,
závě ry, zásuvky, ventily apod.).
10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a proč istí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech př ekážek,
které mohou způ sobit ucpání bě hem jejich užívání.
10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů ,
okenních rámů , dveř í vč etně zárubní, obložek a výplní a také oč istí a ošetř í všechna technická
zař ízení.
10.3.11. Zhotovitel př edá všechny skleně né, kamenné, lakované a další plochy bez vrypů ,
naleptání, skvrn nebo jiného poškození.
10.3.l2. Zhotovitel vyč istí všechny žlaby, svody a vpusti.
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10.3.13. Zhotovitel dů kladně vyč istí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechen prach, nánosy a
usazeniny, suť a př ebyteč ný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem
bě žně odkrývána a která nebudou bě žně dostupná.
10.3.14. Zhotovitel provede závě reč ný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zař ízení
byla způ sobilá k užívání, zbavena prachu ajiných neč istot.
10.3.15. Př ed započ etím závě reč ného úklidu v jakékoli č ásti stavby a jejího př íslušenství
zhotovitel odstraní všechny své stroje, zař ízení a odpad a použije prů myslové vysavač e k
odstraně ní zbytků stavební sutě , prachu a jiných neč istot.
10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní
prostř edky dodávané s výrobky na místo urč ené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný
prostor byl uzamykatelný.
10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a
údržbou veškerého technického zař ízení vč etně zajiště ní návště v specialistů subdodavatelů
staveništi za úč elem potř ebné instruktáže.
10.3.18. Po dokonč ení
př ístupy.

úklidu zhotovitel

10.3.19. Jestliže zhotovitel př
dílo není ř ádně př ipraveno
tom se zjistí, že dílo nebylo př
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoř í ř ádné

opustí zabezpeč ené

staveniště

a zamkne

na

všechny

es konkrétní, zdů vodně né a vč asné upozorně ní objednatele, že
k odevzdání a př evzetí, trvá na zahájení př ejímacího ř ízení a př i
ipraveno k př edání a př evzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody
vě cné i organizač ní

podmínky k př edání v místě

provádě ní díla.

10.3.20. Pro př ejímací ř ízení díla zhotovitel dále př ipraví veškeré doklady, a to zejména
doklady potř ebné pro ř ádný prů bě h př edání a př evzetí. Dodávky budou dokladovány
k př ejímacímu ř ízení potř ebnými platnými certifikáty.
10.3.21. Objednatel zajistí za úč elem př edání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska
provedeným zkouškám v prů bě hu provádě ní díla a své doklady.

kjiž

10.4. Zápis (protokol) o př evzetí díla
V př ípadě , že dílo bude př edáváno postupně , dohodnou smluvní strany v pracovním poř ádku
harmonogram jeho př ejímek.
V př ípadě , že př i př edání díla budou zjiště ny ojedině lé drobné vady a nedodě lky, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo př evezme, sepíší smluvní
strany v zápise o př evzetí díla př esně tyto vady a nedodě lky a zároveň dohodnou lhů ty pro
jejich odstraně ní.
Zápis o př evzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjiště ných vad a
nedodě lků , dohodu o opatř eních a lhů tách pro jejich odstraně ní. Jestliže objednatel odmítne
dílo př evzít, sepíší smluvní strany zápis, v ně mž uvedou svá stanoviska a jejich odů vodně ní.
Po odstraně ní vad a nedodě lků , pro které zhotovitel odmítl dílo př evzít nebo dílo př evzal,
jednalo-Ii se o ojedině lé drobné vady a nedodě lky, opakuje se př ejímací ř ízení v nezbytně
nutném rozsahu. V takovém př ípadě je možné vyhotovit nový zápis nebo k pů vodnímu zápisu
sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo př ejímá bez zjevných vad, dílo je
př evzato podepsáním tohoto dodatku obě ma smluvními stranami.
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10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od př echodu vlastnického práva podle č I. XIII. tě chto OP
do př edání a př evzetí plně ní nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon
správy konč í okamžikem ř ádného-př edání a př evzetí díla v souladu s tě mito OP.
10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíč e, které mu byly př edány objednatelem př i př evzetí
staveniště . Zhotovitel př edá objednateli označ ené klíč e od všech nově vybudovaných dveř í, vrat,
skř íní, oken apod. Každá sada klíč ů musí být pevně , srozumitelně a č itelně označ ena visač kou.
XI. Platební podmínky, náležitosti úč etních a daň ových dokladů
11.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným
rozpoč tem se zaruč enou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu
objednatele jinak než formou dodatku ke smlouvě . Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný
zápis není způ sobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, př ed jejich
provedením formou dodatku ke smlouvě o dílo.

11.2. Práce nad rámec př edmě tu plně ní smlouvy vyžadují př edchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku ke smlouvě . Pokud zhotovitel rozšíř í nebo změ ní dílo bez
př edchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě , nevznikne mu nárok na zaplacení
zvýšené ceny díla objednatelem v dů sledku tohoto rozšíř ení č i změ ny díla. Zhotovitel je
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změ ny př i realizaci př edmě tu díla, které zvýší,
nebo sníží cenu díla, př ed jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě .
Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě .
11.3.
a) V př ípadě , že sjednaná cena díla nepř ekroč í 2.000.000,- Kč bez DPH, nebo je ve smlouvě o
dílo sjednána úhrada ceny díla až po ř ádném dokonč ení díla a jeho př evzetí objednatelem, je
možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způ sob úhrady ceny díla:
Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla bude objednateJem proplacena
jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotoviteJem a doruč ené objednateli. Pokud se
nejedná o režim př enesení daň ové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15
dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doruč it objednateli daň ový doklad. Objednatel
uhradí zbývající č ást ceny díla až po ř ádném dokonč ení díla a jeho př edání zhotovitelem.
Fakturu-daň ový doklad za př evzaté dílo zhotovitel vystaví a doruč í objednateli nejpozdě ji do
5. dne kalendář ního mě síce následujícího po př evzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou
platbu se v př ípadě režimu př enesení daň ové povinnosti uplatň uje na celkovou cenu díla bez
DPH. Nejedná-li se o režim př enesení daň ové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou
platbu se uplatň uje na celkovou cenu díla vč etně DPH.
V ostatních př ípadech jsou možné tyto způ soby úhrady ceny díla:
b) Objednatel uhradí cenu díla až po ř ádném dokonč ení díla a jeho př edání zhotovitelem.
Fakturu-daň ový doklad za př evzaté dílo zhotovitel vystaví a doruč í objednateli nejpozdě ji do
5. dne kalendář ního mě síce následujícího po př evzetí díla. Záloha není poskytována.
c) Zhotovitel je oprávně n provádě t fakturaci dle skuteč ně provedených prací za každý
kalendář ní mě síc doby provádě ní díla a objednatelem budou provádě ny platby za tyto práce
provedené v daném kalendář ním mě síci osvě dč ené soupisem provedených prací (zjišť ovacím
protokolem) podepsaným obě ma smluvními stranami a osobou provádě jící technický dozor
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stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávně né ze smlouvy
o dílo. Daň ový doklad za práce provedené v jednotlivém mě síci je zhotovitel povinen vystavit
a doruč it nejpozdě ji do 5. dne kalendář ního mě síce následujícího po mě síci, ve kterém byly
provedeny práce, jež fakturuje. U každé faktury se uplatň uje pozastávka 10% z ceny díla.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu př ekroč it 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po ř ádném dokonč ení
díla a jeho př edání zhotovitelem, a to na základě pokynu osoby oprávně né jednat za
objednatele ve vě cech technických.
Procentuální limity pro provádě ní fakturace se v př ípadě režimu př enesení daň ové povinnosti
uplatň ují na celkovou cenu díla bez DPH.Nejedná-li se o režim př enesení daň ové povinnosti,
procentuální limity pro provádě ní fakturace se uplatň ují na celkovou cenu díla vč etně DPH.
11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za př edpokladu, že faktura bude doruč ena objednateli do tř í dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně , je-li př edmě tem díla plně ní podléhající
režimu př enesení daň ové povinnosti. Pokud bude faktura doruč ena objednateli pozdě ji,
prodlužuje se její splatnost o poč et dnů , o ně jž doruč ení faktury objednateli př esáhlo dobu tř í
dnů . Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla př edmě tná č ástka odepsána
z úč tu objednatele. Př i nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávně n vyúč tovat objednateli
úrok z prodlení dle platných právních př edpisů .
11.5. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě .
11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraně ním vad a nedodě lků
dosavadního plně ní. Podmínky úhrady mů že objednatel uplatnit jak př ed vystavením faktury,
tak poté.
11.7. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospě ch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodlení s plně ním jakéhokoliv závazku vů č i objednateli podle smlouvy
(např . je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).
11.8. Daň ový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto
náležitosti označ ení př íslušného odboru,
IČ
den splatností,
označ ení peně žního ústavu a č íslo úč tu, ve prospě ch kterého má být provedena platba,
konstantní a variabilní symbol,
odvolávka na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávně né k vystavení zálohového listu, dílč ího a koneč ného
úč etního dokladu,
soupis př íloh.
11.9. V př ípadě , že daň ový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je
oprávně n jej vrátit zhotoviteli k opravě . V př ípadě , že bude objednateli doruč en daň ový
doklad s chybně uvedenou sazbou DPH nebo vč etně vyč íslené sazby DPH, př estože př edmě t
díla podléhá režimu př enesení daň ové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě .
V takovém př ípadě zač ne, poč ínaje dnem doruč ení opraveného daň ového dokladu objednateli,
plynout nová lhů ta splatnosti.
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11.10. Zhotovitel není oprávně n urč it k zaplacení ceny díla jiný úč et než tuzemský úč et patř ící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveř ejně ný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-Ii registrovaný tuzemský úč et patř ící zhotoviteli dosud zveř ejně n dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou př ílohou faktury- daň ového dokladu oznámení o změ ně registrač ních
údajů zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatnosti
faktury-daň ového
dokladu nebude úč et, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plně ní, zveř ejně n,
objednatel
pozastaví
úhradu faktury-daň ového
dokladu
a požádá
zhotovitele o jiný úč et. Za úč elem př edcházení dopadu ruč ení objednatele jako př íjemce
zdanitelného plně ní (§ 109 ZDPH) mů že objednatel postupovat zvláštním způ sobem pro
zajiště ní DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávně n př i placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na úč et správce daně , č ímž bude cena díla co do této č ásti zhotoviteli
zaplacena.

XII. Smluvní pokuty
Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, č iní smluvní pokuta pro př ípad:
12.1. prodlení zhotovitele :
a) s provedením díla O, 5 % z ceny díla za každý započ atý den prodlení. Tato smluvní
pokuta náleží objednateli
i v př ípadě
prodlení zhotovitele
s př edáním dokladů
objednateli dle smlouvy a tě chto OP, a dále v př ípadě , že zhotovitel nepř edá
objednateli všechny takové
doklady. V př ípadě , že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně
objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatň ovat;
O, 5 % z ceny díla za každou lhů tu a
b) se splně ním kterékoli lhů ty pro odstraně ní vad
každý započ atý den prodlení zvlášť ;
12.2. porušení:
a) povinnosti zhotovitele spolupů sobení dleČ .IV. odst. 4. tě chto OP Q,2 % z ceny díla
za každý započ atý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splně ní
takové povinnosti. V př ípadě , že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a
ve lhů tě
stanovené objednatelem,
zanikne objednateli
právo smluvní pokutu
uplatň ovat;
b) ně které z povinností stanovených v č I. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV.
odst.4.5. tě chto OP 1000,- Kč za každé porušení a každý den prodlení zvlášť , a to
vždy až do splně ní povinnosti.
12.3. V př ípadě , že zhotovitel př es konkrétní,zdů vodně né a vč asné upozorně ní objednatele,
že př edmě t díla není ř ádně
př ipraven k odevzdání a př evzetí, trvá na zahájení
př ejímacího ř ízení a př i př ejímacím ř ízení se zjistí, že př edmě t díla nebyl př ipraven
k odevzdání a př evzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč .
12.4 Uplatně ním ani zaplacením smluvní pokuty není dotč en nárok objednatele na náhradu
škody, zejména př evyšuje-Ii výši smluvní pokuty. Takovou škodu mů že objednatel na
zhotoviteli uplatnit samostatně , a to v celé její výši. Nárok na mluvní pokutu a náhradu
škody nezaniká ani v př ípadě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
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XIII. Nebezpeč í škody na vě ci a př echod vlastnického práva
13.l.Zhotovitel nese od okamžiku př evzetí staveniště do protokolárního př evzetí př edmě tu
díla bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpeč í škody a jiné nebezpeč í bez ohledu
na to, zda jsou práce př erušeny.
Odpově dnost zhotovitele je objektivní. Př ípadná poškození vě cí odstraní zhotovitel svým
nákladem.
Není-li ve smlouvě anebo tě chto OP uvedeno jinak, protokolárním př evzetím př edmě tu díla a
staveniště objednatelem př echází nebezpeč í škody na díle a staveništi na objednatele.
Př evzetí př edmě tu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpově dnost za škodu
způ sobenou zhotovitelem podle obecně závazných př edpisů , ani na škodu způ sobenou vadami
díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované vě ci. Vlastnické právo k př edmě tu plně ní nabývá
objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepř echází vlastnické právo ke
zhotovované vě ci. To platí obdobně v př ípadech, kdy př edmě tem díla je montáž, údržba,
oprava nebo úprava vě ci.
XIV. Odpově dnost za vady - záruka
14.1. Záruč ní doba poč íná bě žet dnem protokolárního př edání a př evzetí díla bez vad a
nedodě lků . Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla bě hem záruč ní doby
s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Není-li ve
smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruč ní doba v délce
stanovené v záruč ním listu výrobce. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na
náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
14.2. Plně ní má vady, jestliže nebylo provedeno ř ádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i
nedodě lky, tj. nedokonč ené práce(plně ní). Drobné odchylky od projektové dokumentace,
které nemají vliv na zvýšení ceny plně ní zhotovitele, se nepovažují za vady č i nedodě lky
v př ípadě , že s nimi vyjádř il objednatel písemný souhlas za př edpokladu, že tyto odchylky
budou vyznač eny v projektové dokumentaci.
14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastnosti
stanovené př íslušnou projektovou a jinou dokumentací vč etně jejich změ n a doplň ků ,
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající úč elu smlouvy a př imě ř enou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynů m a podkladů m dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li
stanoveno jinak, je zhotovitel odpově dný za vady plně ní podle ust. § 2615 obč anského
zákoníku.
Objednatel je oprávně n uplatnit u zhotovitele vady jeho plně ní nejpozdě ji do konce záruč ní
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně , v reklamaci vady popíše a uvede své
požadavky, vč etně termínu pro odstraně ní vad zhotovitelem s tím, že má právo:
- pů jde-Ii o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstraně ní takových
vad a nedodě lků - opravou opravitelných č ástí př edmě tu plně ní, výmě nou neopravitelných
č ástí, dodáním nedodaných č ástí - anebo na poskytnutí př imě ř ené slevy z ceny díla,
- pů jde-Ii o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstraně ní vady dodáním nové vě ci bez vady. Objednatel
má právo volby způ sobu odstraně ní dů sledku vadného plně ní. Zhotovitel je povinen do Sti
dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda
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