


Strana 2 (celkem 12) 

Podkladem pro vypracování studie v jedné vybrané variantě dopravního ešení s vymezením 
p íslušného koridoru pro p ípadnou změnu Územního plánu Nové Město na Moravě bude studie 
„P eložka silnice II/354 – obchvat Maršovic a Nového Města na Moravě“, kterou vypracoval 
ATELIER M.A.A.T. v červenci 2016 (varianty A a B). 
Studie tedy bude podkladem pro rozhodování v území podle § 30 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním ádu, ve znění pozdějších p edpisů, a také p ípadně podkladem 
pro změnu Územního plánu Nové Město na Moravě. 
S ohledem na současné a budoucí záměry v území jsou stanoveny následující limity: 
A – zachování co největší plochy pro rozší ení průmyslové zóny 
B – zachování p edpokládaného budoucího využití území pro objekty bydlení 
C – doporučené zachování stávající zahrádká ské kolonie 
 

 

Bližší technická specifikace 

 

Studie bude zpracována v jedné variantě: 
 

 zpracování variantního ešení vedení trasy obchvatu s vyhodnocením variant a následným 
výběrem nejvhodnější varianty 

 vlastní návrh vybrané varianty trasy obchvatu kategorie S 7,5 v souladu s platnými normami a 
p edpisy 

 projektování celé trasy bude provedeno nad aktuálním mapovým podkladem, který bude 
poskytnut zdarma vybranému dodavateli (formou objednávky na Geoportálu Kraje Vysočina, 
mapový podklad ZABAGED – ne geodeticky mě ená data – mě ítko 1:10 000, vrstevnice po 
2 a 5 metrech, digitální model terénu a reliéfu, ortofoto) 

 výjimkou bude úsek průchodu trasy průmyslovou zónou (mezi Novým Městem na Moravě a 
Pohledcem – viz označení v p ipojené situaci), ve kterém bude vybraná varianta zpracována 
na základě geodetického zamě ení (polohopisného a výškopisného) tohoto území. Vybraná 
varianta bude v tomto úseku zpracována ve větší podrobnosti. 

 

Součástí p edmětu plnění bude zejména: 
- členění stavby na stavební objekty, 
- podrobná rekognoskace trasy a identifikace záležitostí k ešení, 
- geodetické zamě ení (polohopisné a výškopisné) území průmyslové zóny mezi Novým 

Městem na Moravě a Pohledcem (viz označení v p ipojené situaci), 
- lokalizace inženýrských sítí, 
- dendrologický průzkum v rozsahu pro studii (nap . významné krajinné prvky, aleje, 

stromo adí), 
- p edběžný záborový elaborát (grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální 

mapě), 
- vyčíslené orientační náklady stavby v členění na stavební objekty, 

- prově ení možnosti vynětí ze ZPF, 

- další pot ebné průzkumy pro vypracování studie, 

- projednání s dotčenými orgány a ú ady státní správy a samosprávy ve shodě s Technickými 
kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb (TKP-D), v rozsahu nutném pro 
vypracování studie.  
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Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu: 
- 4x technická studie v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu dwg a pdf (CD), 

- 1x orientační náklady stavby v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu pdf (CD), 

- 2x zamě ení v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu dgn (CD). 
- 2x provedené průzkumy v tištěné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu pdf (CD). 

Digitální podoba projektové dokumentace bude p edána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy 
jednotlivých stavebních objektů, složek. 
 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými p edpisy v době zpracování a 
p edání dokončeného p edmětu plnění, zejména v rozsahu a náležitostech dle Směrnice Ministerstva 
dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne ř. srpna 2017, ve znění dodatku 

č.1, s účinností od 1. 4. 2018 a dodatku č. 2 s účinností od 15. 5. 201ř, dle vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších p edpisů, dle vyhlášky č. 146/200Ř Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších p edpisů a vyhlášky č. 
16ř/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace ve ejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších p edpisů, rovněž dle 
zadávacích podmínek a dle platných TKP-D, TKP a ČSN. 

 

2.2. Zhotovitel bude v průběhu zpracování svolávat výrobní výbory (p edpokládá se 1x měsíčně). 
Z těchto výrobních výborů budou Zhotovitelem po izovány zápisy p íp. záznamy. 
 

2.3. Zhotovitel p edloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace v plném 
rozsahu, a to nejpozději 14 dní p ed p edáním čistopisu. 

 

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části p edmětu 

plnění. 
 

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 

k zaplacení dohodnuté ceny.  
 

2.6. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům: 

- p íslušnému stavebnímu ú adu, 

- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjád ení, závazného stanoviska, p íp. rozhodnutí 
těchto subjektů, pot ebných k zajištění p edmětu plnění, p íspěvkovým organizacím 
z izovaným Objednatelem, pokud se jich projektová dokumentace nebo provedení díla dotýkají 
a o p edání kopie díla nebo jeho části požádají,  

- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii díla nebo jeho části výhradně s p edchozím 
svolením Objednatele.  

 

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému p edmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných p edpisů, 
z požadavků ve ejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou p edmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu 
p edmětu díla, doby plnění a ceny za dílo. 
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Článek 3 – Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a p edat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:  

 

Zahájení realizace po podpisu smlouvy p edpoklad 12/2019 

P edání technické studie 30. 6. 2020 

 

3.2 Dílo bude p edáno v sídle Objednatele formou protokolu o p edání p edmětu plnění 
odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran. 
 

3.3 Zhotovitel je oprávněn dokončit p edmět plnění této smlouvy o dílo i p ed sjednanou dobou. 

 

3.4 Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a ádně dokončený projekt p evezme a zaplatí za 
jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

 

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené zásahem t etích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást p ílohou 
této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve znění pozdějších p edpisů.  

 

4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše p ípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele podané 
do ízení ve ejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele pot ebné ke splnění ve ejné 
zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. Zhotovitel na 

sebe p ebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ust. 
§ 1765 občanského zákoníku. 
 

4.3. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
 

Cena za dílo:   
 
cena celkem bez DPH: 447 100,00 Kč 
DPH 21 %:   ř3 Řř1,00 Kč 
cena celkem včetně DPH: 540 řř1,00 Kč   
 
(slovy: čty i sta čty icet sedm tisíc jedno sto korun českých bez DPH) 
 

 

4.4. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 

na faktu e – daňovém dokladu. 
 

4.5. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek: 
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 Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou p edmětem plnění díla a jsou Objednatelem prokazatelně 
požadovány. 

 V p ípadě změny zákonných sazeb DPH. 
 

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými p edpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
 

4.7. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 

vyžadovány (méněpráce). 
 

4.8. Dohodnutá odměna za vypracování projektové dokumentace bude Zhotoviteli proplacena 
jednorázově, po splnění části p edmětu smlouvy týkající se vypracování projektové dokumentace, 
na základě vystavení jeho daňového dokladu. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu – faktury vystavené 

Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za p edmět plnění dle této smlouvy, resp. cenu Díla dle 

odst. 4.3. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma smluvními 
stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení p edané 
dokumentace Objednateli. 

 

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendá ních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o p edání a p evzetí ucelených částí p edmětu plnění. 
 

5.4. V p ípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 

náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém p ípadě se 
p eruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury Objednateli. 

 

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním ú adem) zve ejněn způsobem umožňujícím 
dálkový p ístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z p idané hodnoty, ve 
znění pozdějších p edpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

 
5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění p ímo p íslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení p íslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.  

 

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách p esný 
název akce  II/354 Nové Město na Moravě - obchvat, technická studie 

 
5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli. 
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5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

 

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK. 

 

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 2Ř zákona o DPH. Pro 

účely vystavení daňového dokladu se použije označení Objednatele: Kraj Vysočina, Žižkova 1ŘŘ2/57, 

Jihlava. 

 

Článek 6 – Zajištění závazku Zhotovitele 

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za ádné provedení díla. 

 

Článek 7 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu díla, dle ustanovení odst. 2.1. této 
smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem p edání a p evzetí díla. 
 

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že p edmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 

v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě. 
 

7.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v p ípadě, že jejich 
p íčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. 

 
7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, 
p ičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli. 

 
7.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení 
souhlasí. 

 
7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjád í, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady Zhotovitele 

nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou. 
 

7.7. V p ípadě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. 

 
7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů p evzatých 
od Objednatele a pokud Zhotovitel ani p i vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, p ípadně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. 

 

Článek 8 – Odpovědnost za škodu 

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo 

t etím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této 
smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo t etím osobám 
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vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb  nebo 

neposkytnutím sjednaných služeb dle této smlouvy.   
 

8.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na p ímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty zisku 
apod. 

 
8.3. Smluvní strany se dohodly, že za p ípadné vícepráce zhotovené dle této smlouvy odpovídá 
Zhotovitel dle § 2115 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
p edpisů. 

 

Článek 9 – Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody 

9.1. Pro p ípady neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty: 

9.1.1. P i prodlení Zhotovitele s p edáním ádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, 
ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně p edložení konceptu, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

9.1.2. Za prodlení s odstraněním p ípadných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč 
za den, a to za každou vadu. 

9.1.3. V p ípadě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

úrok z prodlení ve výši stanovené p íslušným právním p edpisem, nejméně 0,015 % 

z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle p edchozího odstavce 
zejména v těchto p ípadech: 
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,  

 - prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy. 
 

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč za každý 
den trvání zjištěného nedostatku. 
 

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení daňového 
dokladu – faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení ustanovení 
specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí obdobně 
ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.  
 

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, p ípadně vzniklou náhradu škody, na které mu 

v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která 
p ísluší Zhotoviteli dle p íslušných ustanovení smlouvy. 
 

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
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9.7. V p ípadě, že závazek provést dílo zanikne p ed ádným ukončením díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly d ívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 

odstranění vad. 
 
9.8. Pro p ípad neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 
stanovena v souladu s p íslušným právním p edpisem. 
 

9.9. V p ípadě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 

Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového dodavatele 

ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě. 
 
9.10. V p ípadě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny 

díla sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH. 
 
9.11. V p ípadě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených p íslušným právním 
p edpisem, má se za to, že tímto p edpisem je p íslušný právní p edpis platný a účinný v době 
vzniku skutečností, na jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.   

 

Článek 10 – Součinnost Objednatele a Zhotovitele  

10.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstranění p ekážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzav ení této smlouvy známa, nejde-li 

o p ekážky na straně Zhotovitele. 

 

10.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjád ení, stanoviska, informace, p ípadně doplnění podkladů, jejichž pot eba vznikne 
v průběhu zpracování díla a ze smlouvy o dílo nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 

povinen si je opat it sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. takové doplnění, 
ke kterému se Objednatel zavázal v rámci ve ejné zakázky, na jejímž základě byla uzav ena tato 
smlouva.  

 
 

Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může 
Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel 

průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění p edmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendá ních dnů. Škodu, 
která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. 

 
11.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele p erušit práce na dobu delší jak 

šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
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11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

11.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční ízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku, 

11.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů  
insolvenčního ízení, 

11.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních p edpisů, 

11.4.4. vstoupí do likvidace. 

 

11.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.4. tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
 

11.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v p ípadě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli. 

 

11.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně. 
 

11.8. Ve všech výše uvedených p ípadech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 

oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn p enést 
na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzav ením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo 
škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.  

 

11.9. V p ípadě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout 

nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy  a ohlášení, 
které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním p edmětu smlouvy. 
 

11.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 

11.11. V p ípadě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o p edání a p evzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

11.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli. 

 

11.13. V dalším se v p ípadě odstoupení od smlouvy postupuje dle p íslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
 

11.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v p ípadech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendá ních dnů.  
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Článek 12 – Další ujednání 

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude p i plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné p edpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu. 
 

12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, pop ípadě 
k p eměně této strany v jiný právní subjekt, p echázejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt. 

 
12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy t etí osobě. 

 
12.5. Zhotovitel není oprávněn p i plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do ízení ve ejné zakázky. Změna poddodavatelů 
uvedených v nabídce, musí být p edem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady 
spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V p ípadě změny poddodavatele provedené 
Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 
9.3., p ípadně odstoupit od smlouvy. 

 
12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

 
12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele 

jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli p i plnění nebo v souvislosti 

s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele dle p edchozí věty p ijímá. 

 
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v ízení 
ve ejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 

podané do ízení ve ejné zakázky. 
 

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, a 

to zejména v p ípadech, kdy: 

12.9.1. bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo 

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo 

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo 

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění ve ejných zakázek nebo 

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.  

 

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v ízení ve ejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 

kvalifikační p edpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními p edpoklady stanovené 
v ízení ve ejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit 
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p íslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních p edpokladů. Nový poddodavatel musí 
být odsouhlasen Objednatelem. 
 

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze  s 

p edchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 
10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud  

 
12.11.1. prost ednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v ízení ve ejné zakázky 

prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci 
jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo 

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
 

12.12. Zhotovitel je dle § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit p i 
výkonu finanční kontroly. 

 

12.13. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 

p edmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů ve znění pozdějších p edpisů (autorský zákon), (dále jen 
„nehmotný statek“). Zhotovitel udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na 
dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu 
této smlouvy. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 
4 této smlouvy a Zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 

 

Článek 13 – Závěrečná ustanovení 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se p ed uzav ením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

ízením sám nebo prost ednictvím jiné osoby žádného  jednání, jež by odporovalo zákonu 

nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání ve ejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzav el smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům ízení ve ejné zakázky nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodá skou soutěž. 
 

13.2. Tato smlouva je uzav ena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení p edmětu 
plnění. 
 

13.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

13.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí p i své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků. 

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že p ípadné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou ešit p edevším vzájemnou dohodou. 

 






