
STEJNOPIS Č •. ~

SMIJ20 16/0095/0S1o
Smlouva o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavř ená podle§2586 a následujících zákonaČ .89/2012 Sb.
obč anského zákoníku ve zně ní pozdě jších př edpisů

na základě usnesení RMČ P4Č .3R-160/2016 ze dne 10.2. 2016

Smluvní strany

Objednatel:
Mě stská č ást Praha 4
se sídlem Anta1a Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Ště pánkem, starostou MČ Praha 4
osoba oprávně ná jednat ve vě cech technických: Ing. Lubomír Daně k, referentosm
IČ :00063584
DIČ : CZ 00063584
Bankovní spojení: 'XXX
Č íslo úč tu: .)(XX --'.-

Zhotovitel:
SUNCAD s.r.o.,
zapsaný v OR sp.zn. C 87514 vedená Mě stským soudem v Praze
se sídlem Špotzova 6, Praha 6, 161 00
jednající: jednatelem Ing. Davidem Havránkem
IČ :26689707
DIČ : CZ 26689707
Bankovní spojení: X)()(

Č íslo úč tu:X X X

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dno se ř ídí obchodními podmínkami mě stské č ásti
Praha 4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou souč ástí.

II.
Př edmě t díla

2. I. Př edmě tem díla jsou projekč ní práce a s tím spojená inženýrská č innost, vč etně autorského
dozoru na akci .Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4" na pozemcích p.č . 65, 66, 67, 140/83,
140/133, 140/135, 140/134, k.ú. Lhotka. Projekč ní práce a inženýrská č innost budou probíhat dle
seznamu navrhovaných stavebních objektů v rámci akce .Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha
4", č leně ného po jednotlivých stavebních objektech, který je př ílohouč .1 smlouvy.



2.2. Objednateli bude př edána projektová dokumentace v tiště né podobě v 6vyhotoveních, ,
projektová dokumentace bude př edána též v digitální podobě na 2 CD.

'. :. { .: ý , ':. ~: " • _,: •••• t r':::.·,
Projektová dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně :

výkresová č ást ve formátu dwg a pdf
textová č ást ve formátu doc, xml a pdf
tabulková č ást ve formátu xml, xls a pdf

2.3. Souč ástí př edmě tu díla jsou i práce v tomto č lánku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k ř ádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovite1 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.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle č l.Il této smlouvy v následujících termínech:

a) vyhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí do 7 týdnů od podpisu SoD
b) inženýrská č innost a zajiště ní vydání územního rozhodnutí - do 12 ti týdnů od

vypracování DUR
c) vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení - do 4 týdnů od vyhotovení

dokumentace pro územní rozhodnutí .
d) inženýrská č innost a zajiště ní vydání stavebního povolení - do 12 ti týdnů od vydání ÚR
e) vypracování dokumentace pro provedení stavby - do 4 týdnů od vyhotovení projektové

dokumentace pro stavební povolení
f) autorský dozor - po celou dobu stavby

Lhů ty uvedené v písmo b) a d)č l. 3.1. této smlouvy se· prodlužují až do dne pravomocnosti
územního rozhodnutí a do dne pravomocnosti stavebního povolení, pokud nebyly splně ny bez
zavině ní zhotovitele. V př ípadě , že zhotovitel zaviní nedodržení tě chto lhů t, zů stávají pů vodní
lhů ty uvedené v písmo b) a d)č l, 3.1 zachovány. O toto zavině né prodlení se zkracují lhů ty
uvedené v písmo c) a e)č l.3.1.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepoč ítá doba prodlení objednatele se splně ním povinnosti, doba,
po kterou trvá zásah vyšší moci, č i doba neč innosti správního orgánu,kterou se rozumí doba, po
kterou správní orgán př ekroč í stanovenou lhů tu pro vydání rozhodnutí č i stanoviska. O tě chto
př ekážkách př i provádě ní díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez zbyteč ného
odkladu po tom, co se o nich dozví. .

IV.
Splně ní díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ř ádně a kvalitně tak, že splní ř ádně veškeré své
povinnosti s tím, že ř ádným splně ním se rozumí ř ádné zhotovení př edmě tu díla podle platných
právních př edpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožň ujícím ř ádnou a
úplnou realizaci př edmě tu díla. Nedílnou souč ástí ř ádného splně ní díla je př edání všech dokladů
souvisejících s ř ádným provedením díla objednateli.
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4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splně nadnem, kdy je dílo ř ádně ukonč eno bez
zjevných vad a př edáno objednateli. Smluvní strany jsou si vě domy toho, že dle ustanovení § 21
odst. 5 písm. a) zákonaČ .235/2004 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 evzetí a př edání díla nebo jeho dílč í č ásti (t.j.
dílč ího plně ní), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílč ím plně ním rozumí
zdanitelné plně ní, které se podle této smlouvy o dílo uskuteč ň uje ve sjednaném rozsahu a ve
sjednaných lhů tách a nejedná se př itom o celkové plně ní, na které je smlouva uzavř ena, př ič emž
dílč í plně ní se považuje za uskuteč ně né dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3.Ř ádné splně ní povinnosti zhotovitele provést dílo se osvě dč uje zápisem o př edání a př evzetí
díla podepsaným obě ma smluvními stranami (dále jen zápis). Př edání se uskuteč ní v sídle
objednatele. Zápis má právní úč inky takového osvě dč ení pouze v tom př ípadě , že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo př ejímá vč etně všech potř ebných dokladů a bez zjevných vad a
nedodě lků . Ř ádné splně ní jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap,
uvedených v č lánku III. mů že být osvě dč eno dílč ími zápisy, jen pokud jsou v č l. III. této
smlouvy uvedeny termíny dílč ích plně ní zhotovitele př i zhotovování díla a platby za dílč í plně ní
jsou provádě ny v návaznosti na př evzetí dílč ích plně ní objednatelem a dle faktur vyhotovených a
zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokonč ené dílo, dílo s vadami a nedodě lky č i př i
nepř edání č ásti dokumentace není objednatel povinen dílo př evzít. Dílo nezohledň ující
podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úř adu je dílo s vadami. Svépomocný prodej se
vyluč uje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo č ásteč né užívání díla se
nepovažuje za př evzetí díla nebo jeho č ásti.

4.4. K sepsání zápisu (i dílč ího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozdě ji 2 pracovní dny př ede
dnem, kdy bude dílo př ipraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem př evzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v př edávacím
protokolu, které nejsou odstraně ny ani ve lhů tě shodné se lhů tou uvedenou v č l. IX. odst. 9.6.
této smlouvy č i dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného
plně ní dle č I. LX.odst. 9.7. této smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 1.750.050,00 Kč bez DPH, DPH 21% je 367.510,50
Kč , cena s DPH je 2.117.561,00 Kč , jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele, která je př ílohou
č .l a zároveň nedílnou souč ástí této smlouvy.

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako
závazný rozpoč et se zaruč enou úplností tvoř í souč ást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě . Cena díla se nebude
mě nit v dů sledku inflace nebo deflace v Č eské republice změ ny mezd a platů , devalvace,
revalvace, kursových změ n nebo v dů sledku změ ny jiných ekonomických č initelů , ukazatelů a
parametrů . Smluvní strany dohodnou změ nu ceny díla a př ípadně rozsahu díla, pokud je tř eba
změ nit dílo v dů sledku změ ny právních př edpisů , k nimž došlo po uzavř ení smlouvy. Zhotovitel
nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními př edpisy ů č innými
v den následujícím po skonč ení termínu pro zhotovení př íslušné č ásti díla, př estože takové
právní př edpisy byly platné již v den uzavř ení smlouvy.

5.3. Práce nad rámec př edmě tu plně ní této smlouvy vyžadují př edchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku k této smlouvě . Pokud zhotovitel rozšíř í nebo změ ní dílo bez
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př edchozíhosjednání písemného dodatku k tétosmlouvě , 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 .

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního ř ízení, jejichž zaplacení
uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednateI.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v č I.VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo dopustí-
li se jednání uvedeného v č I. X. odst. 10.6. písmo a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tř i
č tvrtiny č ástky uvedené v odst. 5.1. tohoto č lánku.Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou
v č l.VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v č I. X. odst. 10.6. písmo
b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu č ástky uvedené v odst. 5.1. tohoto č lánku. Cena
díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem př evzatých dílč ích
plně ní dle č l. III. této smlouvy a objednatelem budou provádě ny platby za jednotlivá plně ní,
která budou osvě dč ena dílč ími zápisy o př edání a př evzetí díla podepsanými obě ma smluvními
stranami, př ič emž zálohová platba nesmí př ekroč it 10% z celkové ceny díla vč etněDPH a bude
objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím; že
zhotovitel je povinen do ISti dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doruč it objednateli
daň ový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od př ijetí úplaty vystavit a neprodleně doruč it
objednateli daň ový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu př ekroč it 90% ceny díla
vč etně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem
uhrazena po ř ádném dokonč ení díla a jeho př edáni 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.

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. 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 bylapř edmě tnáč 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 . .
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 oznámeni o změ ně registrač ních údajů
zhotovitele potvrzené př íslušným finanč ním úř adem. V př ípadě , že do data splatností faktury-
dať í.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 í placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na úč et správce
daně , č ímž bude cena díla co do této č ástí zhotovitelizaplacena.
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6.3. Objednatel je oprávně n pozastavit úhradu kterékoliv platby v prů bě hu plně ní této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílč í faktury odstraně ním vad a nedodě lků
dosavadního plně ni. Podmínky úhrady mů že objednatel uplatnit jak př ed vystavením faktury, tak
poté.

6.5. 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 této smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávně n
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádě ní díla

7.1. Zhotovitel zajišť uje provedení díla svými pracovníky.

7.2. Zhotovitel je povinen dbát právních př edpisů ,př edpisůsamosprávné stavovské organizace,
jejímž je č lenem, Č SN, správních aktů , opatř eních obecné povahy, veř ejnoprávních smluv,
výsledků zamě ř ení a prů zkumů , obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke
stavebnímu zámě ru objednatele. Statické, popř ípadě jiné výpoč ty musí být vypracovány tak, aby
byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními př edpisy
úč innými k prvnímu dni následujícímu po skonč ení termínu pro zhotovení této č ásti díla.
Zhotovitel je povinen sledovat zejména změ ny stavebního zákona a zákona o veř ejných
zakázkách a .změ ny č i vydávání provádě cích př edpisů k tě mto zákonů m, aby nevytvoř il dílo,
které by nebylo v souladu s právními př edpisy. Změ ny Č SN zhotovitel zohledníjen tehdy, pokud
by se postup podle staré Č SN negativně projevil v rozhodování č i stanoviscích správních orgánů ,
nebo tehdy, pokud na Č SN př ímo odkazují právní př edpisy. Odchylky od Č SN č i výjímky z Č SN
jsou možné, pokud to př ipouští právní př edpis.

7.3. Zhotovitelje povinen poskytnout souč innost př íslušným správním orgánů m.

7.4. Zhotovitel se ř ídí tím, že stavba musí plnit úč el požadovaný objednatelem, musí být odolná
vů č i opotř ebení a vů č i prostř edí zvolením př edepsaných nebo vhodnýchmateriálů a
konstrukč ního uspoř ádání, aby byla zajiště na př edpokládaná životnost stavby. Dále tím, že
stavba musí být sluč itelná s prostř edím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží
modernizovat č i rozšíř it a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto úč elem zhotovitelusiluje o
dosažení optimálních stavebních nákladů , nikoliv o nejlevně jší ř ešení, pokud takové ř ešení
nemů že splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.5. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve stř etu se zájmem objednatele.
Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odmě nu uvede v dokumentaci urč ité
materiály, výrobky, technologie, práce č i služby, č i že se bude podílet na vypracovaní nabídky
v zadávacím ř ízení na zhotovení stavby, č i že zanedbá dozor nad stavbou.

7.6. Zhotovitel nesmí nadhodnotit př edpokládanou cenu stavby, která má být podle dokumentace
provedena, ve srovnání s oceně ním stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.

7.7. Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnoceni.
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7.8. Objednatel kontroluje provádě ní prací. Na požádání je zhotovitel povinen př edložit
objednateli veškeré doklady o provádě ní díla.

7.9. Všechny škody, které vzniknou v dů sledku provádě ní díla z viny na straně zhotovitele tř etím
(na dílenezúč astně nýmosobám), př ípadně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
všechnynejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávně nými zástupci objednatele a
místním šetř ením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, veškeré
své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě .

7.11. Zhotovitel je srozumě n se skuteč ností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech př ípadně 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 př i pozdě jší realizaci díla (stavby) nedošlo kjejich poškození bě hem
prací na díle (stavbě ).

7.12. Zhotovitel rovně ž prohlašuje, že je plně seznámeni s ostatními podmínkami plně ní
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z nf vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto č lánku smlouvy výslovně uvedeny.

7.13. Vlastnické právo k př edmě tu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny
díla. Zhotovitel sjednává v př ípadném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.14. Nebezpeč í škody na díle nese zhotovitel. Př edáním a př evzetím zhotoveného díla př echází
nebezpeč í škody na tomto díle na objednatele.

7.15. Zhotovitel je povinen vprů bě hukaždé etapy př edložit objednateli dílo min. jedenkrát ke
schválení, Př ípadné př ipomínky je zhotovitel povinen zapracovat do provádě ného díla, č ímž se
nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou poř izovací
cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání
objednatele a př ípadné'př ipomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do provádě ného
díla, č ímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování př ipomínek objednatele mě lo
dopad na funkč nost stavby č i na př ekroč ení poř izovací ceny stavby nebo nákladů spojených
s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další skuteč ností, které by mě ly
dopad na zhotovitelovu odpově dnost za vady, zhotovitelna tuto skuteč nost objednatele upozorní
př ed zapracováním př ipomínek do provádě ného díla. V př ípadě př ipomínky objednatele mající
za následek př ekroč ení poř izovací ceny stavby podloží zhotovitel upozorně ní orientač ním
položkovým rozpoč tem. Zhotovitel je oprávně n odmítnout př ipomínky a pokyny objednatele,
jejichž splně ním by zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v tomto č l. VII. smlouvy.

7.16. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k
nemovitosti, které jej opravň uje ke stavební č innosti na této nemovitosti podle zhotovené
projektové dokumentace.

VIII .
.Souč innost (spolupů sobení) objednatele

8.1. Objednatel sdě lí zhotoviteli nejpozdě ji do 7 dnů od uzavř ení této smlouvy veškeré výchozí
podmínky a požadavky na vytvoř ení díla.
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8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádě ní díla zejménatak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávně ným pracovníků m zhotovitele pově ř eným výkonem
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpově dný zástupce ve vě cech technických se bude v př ípadě potř eby zúč astň ovat na
písemné vyzvání zhotovitele (postač ující je v tomto prípadě i výzva faxem nebo elektronickou
poštou) koordinač ních jednání př í zpracování dokumentace, př ípadně př i jednáních s orgány
státní správy,
- zabezpeč í souč innost př íslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpově dnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpeč nost stavby provedené podle
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zař ízení, vč etně vlivů na životní
prostř edí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit úč el požadovaný objednatelem, že
bude odolná vů č i opotř ebení a vů č i prostř edí, sluč itelná s prostř edím, estetická, energeticky
úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat č i rozšíř it ajejí provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitelposkytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové
dokumentace:' užívána a udržována, bude s př ihlédnutím k době , kdy byla. projektová
dokumentace vytvoř ena, splň ovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto č lánku 30 let
od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaruč uje, že stavba bude tyto požadavky také splň ovat ve
srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými pozdě ji za jiné právní úpravy, .za jiných Č SN č i
za existence nových materiálů , technologií, pracovních a technických postupů .a poznatků , než
byly známy 'V' době vytvoř ení projektové dokumentace. Záruka zů stává zachovánai pro př ípad
jiného skonč ení smlouvy než jejím splně ním. V takovém prípadě se záruka vztahuje na tu č ást
stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovenédoskonč ení smlouvy a záruč ní
doba bě ží ode dne následujícího od skonč ení smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, která objednateli vznikly v souvislosti se zjiště ním
vady zadávací dokumentace nebo odstraně ním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo na
preventivní opatř ení k zamezení vady stavby v dů sledku vad projektové dokumentace, které
vyjdou najevo př i provádě ní stavby nebo bě hem doby uvedené odst. 9.2. tohoto č lánku. Dále
zhotovitel objednateli uhradí nákladyvynaložené v zadávacím ř ízení na výbě r zhotovitele stavby
v dů sledku vady té č ásti zadávací dokumentace, kterou vytvoř il zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způ sobil zásah objednatele č i tř etí osoby do
projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele př i provádě ní díla, na jehož
nevhodnost byl zhotovitelem upozorně n a objednatel na trval na provedení nevhodného pokynu.
Zhotovítel neodpovídá za vadu, pokud byla způ sobena výhradně vadným plně ním zhotovitele
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprovádě l zhotovitel.
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9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do5 kalendář ních dnů od doruč ení písemné reklamace
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhů tu delší z dů vodů faktické nemožnosti
odstraně ní vady ve výše uvedené lhů tě , nejdéle však do 20 pracovních dnů .

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytč ené vady č i nedodě lky ve lhů tě stanovené v odstavci 9.6. tohoto
č lánku, anebo oznámí př ed jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní př imě ř enou
slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a cenu jeho
plně ní uhradí pů vodní zhotovitel, nebo mů že objednatel od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu mů že objednatel změ nit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po př evzetí díla dodateč ně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli,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 aneoznámil ji zhotoviteli vč as. Zhotovitelnemá právo
namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, muselo ní v době odevzdání díla
vě dě t, a př esto vyzval objednatele k př evzetí díla.

9.9. Nároky z odpově dnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu.

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
(doporuč ený dopis) první smluvní stranou upozorně na.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplně ní
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze strany
objednatc1e se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů .

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdů vodné př erušení provádě ní díla zhotovitelem po dobu delší než14 dnů ,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokonč it dílo,
c) bezdů vodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplně ní smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě mamé výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, č eho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení č I. VII. odst. 7.3. , 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo
f) porušení č I. XIII. odst. 12.3.,12.4., 12:6., 12.7. nebo 12.8. této smlouvy objednatelem,

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávně ná oznámí straně povinné bez zbyteč ného odkladu
poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst.
10.3. tohoto č lánku. Lhů ta bez zbyteč ného odkladu je lhů tou poř ádkovou.jejíž nedodržení nemá
za následek zánik oprávně ní odstoupit od smlouvy.

10.5. 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.

10.6. Druhá smluvní strana l11l1Žeodstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotoviteluvedl vě domě nepravdivé údaje v nabídce,
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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 vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č , 137/2006 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 ( § 140 Z.č .13712006 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjiště ní zhotovitele a jeho oznámení skrytých př ekážek př i provádě ní díla
objednateli nedohodla s protistranou na změ ně smlouvy do 30 dnů od př edložení návrhu změ ny
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat př ipomínku č i splnit pokyn objednatele, které by mě ly
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v č l. VII. této smlouvy, a objednatel na
jejich splně ní př esto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změ nu, variantu č i alternativu, a
nedohodl se s protistranou 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 zdů vodů uvedených v odst. 10J. písmo b), d) e)!;
tohoto č lánku.smlouvy nebo vč l,IX odst. 9.7. této smlouvy. Vpř ípadě odstoupení od smlouvy
z dů vodu uvedeného v odst. 10.3. písmo d) tohoto č lánku se smlouva zrušuje od poč átku však
pouze tehdy, <pokud od smlouvy odstoupil objednatel. 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 úč elně vynaložených na dokonč ení díla a
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

f:~'...',

10.9. Pro př ípad odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od poč átku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je souč ástí smlouvy o dílo, ve výši
č ástky odpovídající ceně výkonové fáze př edmě tu díla, jejímž př edmě tem bylo vyhotovení dané
dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který je uložen
u stavebního úř adu. Objednatel nevrací ty exemplář e dokumentace a CD, které poskytl
uchazeč ů m o veř ejnou zakázku na zhotovení stavby, č i které archivuje podle zákona č . 137/2006
Sb. Pokud souč ástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly vedle vyhotovení
dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a tyto provedené práce
objednatel vedle vráceni dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud souč ástí výkonové fáze
uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez vyhotovení dokumentace, tyto
objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupení od smlouvy nezaplatil a pokud byly
provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad pouze v č ásteč ném rozsahu a smluvní
strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti tě chto prací a kdo komu kolik ještě dluží, má se
za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu č ástky
odpovídající ceně výkonové fáze př edmě tu díla, jejímž př edmě tem byly provedené práce. VraCÍ-
li plně ní smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu úč elně vynaložených
nákladů s tfm spojených.
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10.10. V př ípadě odstoupení smlouvy s úč inky do budoucna si smluvní strany plně ní poskytnutá
do odstoupení od smlouvynevracej! a vypoř ádají se podle cenové nabídky v př íloze této
smlouvy, která bude podkladem pro vyúč tování plně ní poskytnutého zhotovitelem (dokumentace
a provedené práce) a plně ní poskytnutého objednatelem (provedené platby), 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. Dokumentace a provedené práce
jsou 'př edmě tem vypoř ádání tehdy, jsou-li urč ené pro př edmě t díla a jsou-li bez vad.
Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze př edmě tu díla,
má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu č ástky
odpovídající ceně výkonové fáze př edmě tu díla.

10.11. Ustanoveníč l,V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotč eno ujednáními o
vypoř ádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto č lánku. Pokud má objednatel nárok pouze na
sníženou cenu díla, pomě rem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené
v cenové nabídce se bude ř ídit urč ení ceny jednotlivých výkonových fází př i snížené ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, ř ešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků , které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonč ení
smlouvy, 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 s výjimkou př ípadu uvedeného v č l, XII. odst. 12.8. smlouvy, kdy nový zhotovitel
př evezme od poč átku odpově dnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.

Smluvní pokuty

11.1. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit vč as př edmě t smlouvy,
tj. nedodrží termín stanovený v č I.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započ atý den prodlení. V př ípadě ,
že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele č i správního orgánu,
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatň ovat.

11.2. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podleč l.II. odst. 2. této smlouvy a nesplní
ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupů sobit př i př ípravě a v prů bě hu kolaudač ního ř ízení,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byt'
i jen započ atý den až do splně ní této povinnosti.

11.3. V př ípadě , že zhotovitel bude v prodlení s př edáním dokladů objednateli dleč l,IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepř edá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započ atý den až do splně ní této
povinnosti.

11.4. V př ípadě , že zhotovitel poruší svou povinnost podleč l.VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý
př ípad porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru,

11.5. V př ípadě , že zhotovitel nedodrží lhů tu pro odstraně ní vad dleč l, IX. odst. 9.6. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započ atý den prodlení.

10



11.6. Vpř ípadě , že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její č ásti, je povinen
zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5% z dlužné č ástky bez DPH za každý, byť jen
započ atý den prodlení.

11.7. V př ípadě , že objednatelporuší svou pOVUIDostpodleč l. XIII. odst. 12.3., 12.4., 12.6. ,
12.,7. nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč
za každý př ípad porušení povinnosti.

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 najejí výši,
zejména př evyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla
podle č l.V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se poč ítá z této snížené ceny díla, pokud
byla uplatně na po vzniku nároku na sníženou cenu díla. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle
této smlouvy ustanovení OP, .

XII.
Licenč ní ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvoř ená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo vč etně jejího
návrhu, konceptu č i nedokonč ených č ástí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů , náč rtů , výkresů , grafických zobrazení a textových urč ení (specifikací)
zů stávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena č i ne.
Objednateli náleží ř ádné autorizované kopie projektové dokumentace vč etně reprodukovatelných
kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá zvlášť výrobu modelů č i
grafických dě la tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k úč elu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj.
z ujednání o př edmě tu díla a z cenové nabídky, která je souč ástí smlouvy, obsahující jednotlivé
výkonové fáze..Vedle toho je objednatel oprávně n užít projektovou dokumentaci pro potř eby
prezentace díla na veř ejnosti č i u tř etích osob. Př i prezentaci díla objednatel uvede jména a
př íjmení č i obchodní filmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístě ní na veř ejném
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávně ní projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiř ovat, pů jč ovat a Vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a
zhotovitel není oprávně n odstoupit od licenč ního ujednání pro neč innost objednatele.

12.5. Objednatel mů že oprávně ní tvoř ící licenci poskytnout zcela nebo zč ásti tř etí osobě
k úč elů m uvedeným v odst. 12.3. tohoto č lánku.

12.6. Objednatel mů že licenci postoupit tř etí osobě s písemným souhlasem zhotovitele.
Objednatel sdě lí zhotoviteli bez zbyteč ného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci
postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemů že být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování jiné
stavby, než pro kterou byla vytvoř ena. Tento souhlas není tř eba, pokud jsou z projektové
dokumentace zachovány jen rozmě ry stavby bez vnitř ních dispozic a jiných motivů
individualizujících dílo.
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12.8. Objednatel je oprávně n projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotoviteleupravit, mě nit
č i spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující př íslušnou autorizací a
tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že př ebírá od poč átku odpově dnost a záruku za
celou projektovou dokumentaci vytvoř enou zhotovitelem. Nepů jde-li o tento př ípad, je
objednatel oprávně n projektovou dokumentaci upravit, změ nit nebo spojit č i užít v souboru s
jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je
objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změ ny nebo úpravy podstatně pozmě ň ující
koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že provádě né změ ny nebo úpravy
nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli př ístup k dokonč ené stavbě za úč elem poř ízení
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není
vylouč eno právem jiné osoby.

12.10. Toto licenč ní ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavř ené podleČ !.XIII. odst. 13 .6. této
smlouvy.

XIII.
Závě reč ná ustanovení

13.1 V př ípadech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákonaČ .89/2012 Sb., obč anského zákoníku, ve zně ní pozdě jších př edpisů a zákona č . 121/2000
Sb., autorského zákona, ve zně ní pozdě jších př edpisů .

13.2. Smluvní strany prodlužuji trvání subjektivní promlč ecí lhů ty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání př i provádě ní díla, která nejsou písemně potvrzena oprávně nými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúč inná.

13.4. 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 forrna za pomoci jiných technických prostř edků umožň ujícíchzachycení obsahu jsou
vylouč eny. Neplatnost právního jednání z dů vodunedodržení 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. Zhotovitelnemů že
mít dů vodnéoč ekávánív uzavř ení smlouvy, dokud ouzavř enísmlouvy nerozhodne př íslušný
orgán objednatele. Vyluč uje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veř ejné zakázky na základě
ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritériavýbě ru č i jako jednoho z vícero kritérií
výbě ru následně po uzavř ení této smlouvy namítal neúmě rné zkrácení spoč ívající v hrubém
nepomě ruceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plně ní, které má poskytnout zhotovitel,
Zhotovitel př ebíráuzavř 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. Riziko
změ ny okolností se však netýká př ípadu, kdy objednatel požaduje po schváleni výkonové fáze
její změ nu, variantu č i alternativu.

13.5. 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. Slovenština se nepř ipouští.
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13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na př ípadnou výzvu objednatele uč ině nou v době od zahájení
zadávacího ř ízení na výbě r zhotovitele stavby do dokonč ení stavby zhotovitelem stavby s ním
uzavř e písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změ n nebo další projektové
dokumentace nebo na provedení jiné č innosti projektanta, jejichž potř eba provedení nad rámec
uzavř ené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o př ípady mimoř ádných okolností jako
havarijní situace č i potř eba zajiště ní př ípadně zakonzervování rozestavě né stavby.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, př ič emž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný souborpř íloh,OP jsou povinnou př ílohou této smlouvy, zhotovitel
se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel tř i.

13.8. V př ípadě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a př iložených OP, platí ustanovení této
smlouvy. 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; kterésmluvní 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...

. .
13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změ na nebo
zánik práv a 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. .

13.10. Smluvní strany si sdě lily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentaceveř 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.

13.11. Smluvní strany prohlašují. že si smlouvuvč etně jejíchpř 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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13.12. Tato smlouva o dílo je platná a úč inná dnem jejího podpisu obě ma smluvními stranami.

2 6 -02~2016

Př Ílohy:

Př íloha č .l - seznam navrhovaných stavebních objektů
Př íloha č .2 - cenová nabídka zhotovitele
Př íloha č .3 - obchodní podmínky MČ Praha 4

......................................
za zhotovitele

Ing. David Havránek
SUNCAD s.r.o.

.č len Zastupitelstva
mě stskéč ásti Praha 4

č len Zastupitelstva
mě stské č ásti Praha 4

Níže podepsani č lenové Zastupitelstva mě stské č ásti Praha 4 potvrzuji,
že jsou v př lpadě tohoto právního úkonu splně ny podmínky uvedené
v ustanovení § 43 zákonač , 13112000 Sb. o hlavním mě stě Praze.

. . 2 6 -02- Z/Ho
V Praze d~ .......• , .
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Seznam navrhovanvch stavebnfch objektů na pokraě ování akce RevitalizacekouplaIiště Lhotka

';~':;'':::':;;,':'iStil~eliní:ob:rekt' '",,' :,\I'::'" :,:.c-~: c': ",'ínóžiliímř ~epr'

Vstup / vstupní objekt

Sociálnl zázeml areálu

_"';):

StAvajiclvstupnl objekt

r:"';r/" \:;~::<c~"~::~:,,,,!::'.:::, ;'~. :~Komtritif;.;S;;~~t0F~1J)!,~~';:~:1:~L~,~~':~,~,~~..:.:itJ ':

stAvajlcl zd!ný obje!.."l- dostataeč ný prostor pro pokladnu! objekt
pro ostrahu koupeliště / místnost plavč íka / ošetř ovna dle
požadavku OTP a TNV 94 0920-1; rekonstrukce př ípadné
rozšíř en! úprava

Centralízcvané - v návaznosti ""I centralizované do společ ného mistajednoho provoznlho zázemí -
sprchy a šatny v loaJit! I v návaznosti na vstupn! objekt a technické zázemí

Pozicevstupů -st:ávajlcl/ nové / více

Sprchy

využiti pouze stávajícl pozice vstupů / možnost dllč lch vstupů na
dalšlch pozicích - hlavni VI; vedlej~í pro sportoviště V2; popř .
zásobováni č í obsluha č i údržba V3

Toalety

Decentralizované - více pozic v lsezóní v Iokalítě 5b urč ena pro nejrnenši dě tí a rodič e; jednoduché
areálu společ ně s jednou studenou sprchou

Centralizované - zají~ť ujlcl
provoz koupaliště i sportovišr'

- spojené využiti sport+koupeliště= nutný celoroč ní provoz -
zatepleni+vytáptní; lokace I

Decentralizované - pouze Isez6ní studené otevř ené - v loalitě 1 v návazncsti na vstupnl
sezónnl (např . pouze studen,v.) objekt a technické zázemí

Př evlékárny / př evlékac! boxy / [centrální v návaznosti na šatny / ~tskfiň ky; lokace I
zástě ny

šatní skř íň ky - pouze pro
koupalíště - pro max. návště vu
cca 300 skř íně k - sezónní

šatny a př evlékárny

Spojené šatny pro koupalíště i sportoviště - celoroč ní č i sezóní
provoz šaten; Iokace I

Šatny fádné celoroč ní pro
sponoviSt~ / Šatní skř íň ky-
pouze pro sportoviště -
oddě lené muži/ženy 30+30 -
celoroč ní provoz - zatepleni8

vytaptní

Spojené šatny pro koupalíště i sportoviště - celoroč ní č i sezóni
provoz šaten; lokace I



;.,; ".-.Stovc!:"i(ób'eI-"t' .' <;.::. _.možnosti ř ešeni .' .... '..:
Komentář

Celoroč ní provoz - ANO

Obecně ke sportcvištím Režim vstupu / placený př ístupprostor pro správce sportoviště v návaznosti na VSIUpV2 a
klubové zázemí

Z6.zeml - soc. - společ né s
koupaliště m

Menší stávající - 10.8x 21.5 m zachoval rozmě r; lxmulufunkč ní využiti; EPDM PU um~lý
Stávající asfalrové povrch; využíli volejbal a nohejbal; menší "dě tské" sportoviště
sportoviště (využití pozice
a konstrukce)

Vě l3! slávajfcí - 11.8 x 40.2 m
zachovat rozmě r, lx multífunkč nf využiti; EPDM PU umě lý
povrch; využití - basketbal; volejbal a nohejba; popř . malá
kopaná; vě tší "dospě lé" sportoviště

- Vyutití pouze - Fotbal vč . Hanspaulské ligy

Nové hř iště pro malou kopanou - umě ly trávn!k. • Rozmě r 44 x 22 m
• Umě lý trávnikm. - IV. generace

Sportoviště • lokace 3/5a

Plátový volcjbal 2 kurty spojený 28x37m ; možno využit i pro plážový fotbal
- lokace 2/3

Travnaté lltiště - Multifunkč ní hř iště s př irozenou trávou - rozmě r cca 40 x 20m
• lokace3/5a

Hli!!! pro petangue
• I dráha 4 x ISm až 2 dráhy 8 x ISm; v návaznosti na plátový
volejbal
• lokace 2/3

Dě tské hř iště
- vě k. sk. - pro dě ti 0-6
-Iokace Sb

- cestni síť navrhnou tak aby byla využitelná mimo koupacl

Cestnl slť - mímo sezónu - in lineJ kolo
sez6nu jako dráha pro in-line popř . dě tské kolo
- zaji~t!n! bezpeč nostiI oddě leni pě ší cestni sít! resp. zajiště n!
pravidel pro pohyb8 provoz



"'Stilvetlliíobiékt" ;J~','),'. :"-',.motnostl felenl ..----<.~:-...::". , '.1',:" Komentář - ",., :::,'~;

pů vodní provozovateli nájemce - zaji~ni obč erstveníusvého
sousedíclho obj.

Využití stávajiclho objektu

- souč ásti archítektonícké koncepce; v návaznosti na nové objekty
technického zázemí a klubovny
- lokace 1/2 v návaznosti na objekt správy sportovi!ť a klubového
zázeml
- pouze venkovní sezenl

Obč erstveni
Obč erstveniI
Klubové zázemíI
Restaurace

Nový objekt - Jednoduchý
kiosek

- menší klubové zázemlI posezeníI
-Iokaee 1/2 v náVaznosti na objekt správy sportoviště

KlubovnaKlubové zázeml

RekonstrukceI dUč l zkapacitně ní v ul. Nad koupadly rekonstrukce a dilě l zvý$enl kapacity max 20 PS; lokace PI

Nové parkoviště - podél ul.UKoupadel - na hrázi nová kapacita cca 25-30 PS; lokace P2
ParkovániI doprava

Stojany pro kola v návaznosti na vstupy VI a V2

- bez zvyšování nárokO na parkovaci stáni; primární obslužnost
zajišl!na dochozi vzdálenosti8 MHD

Primární zajiště ni dopravní obsluhy - MHD





OBCHODNÍ PODMÍNKY - speciál pro PROJEKTY

(dále jen OP),
které ve smyslu ust. § 273 obchodního zákoníku v platném zně ní
urč ují č ást obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

1. Materiální podklady a základní právní regulativy 1
II.Závazek mlč enlivosti ; .2
m. Podklady, pokyny a vě ci př edané objednatelem 2
IV. Souč innost smluvních stran 2
V. Provádě ní díla .3
VI. Př evzetí díla nebo jeho č ásti 5
VII. Náležitosti úč etních a daň ových dokladů " 6
VlIL Smluvní pokuty 6
IX. Odpově dnost za vady - záruka '" 6
X. Zánik závazků 7

I. Materiální podklady a základní právní regulativy

Materiální podklady pro plně ní zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě , jejíž souč ást tvoř í tyto OP,
základními právními regulativy jsou zejména:

zákon č .l8312006 Sb., o územním plánování a stavebním ř ádu (stavební zákon),
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj Č .S2612006 Sb., kterou se provádě jí ně která ustanovení
stavebního zákona ve vě cech stavebního ř ádu,
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č .499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
vyhláška č .2611999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním mě stě
Praze ve zně ní pozdě jších př edpisů ,
zákon č . 1851200 1 Sb., o odpadech aO změ ně ně kterých dalších zákonů , ve zně ní pozdě jšíchpř edpisůa
vyhláška Č .211200S Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažď ování, sbě ru, př epravy, tř ídě ní,
využívání a odstrai'iování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního mě sta Prahy a systém
nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech) a vyhláška č .811980 Sb. HMP, o č istotě na
území hlavního mě sta Prahy,
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č .369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické
požadavky zabezpeč ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve zně ní
pozdě jších př edpisů , .
vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č . 137/1 998 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu,
nař ízení vlády č . 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamě stnanců př i práci, ve
zně ní nař ízení vlády č .52312002 Sb. a nař ízení vlády č .44112004 Sb.,
nař ízení vlády č . 101/2005 Sb., o podrobně jších požadavcích na pracoviště a pracovní prostř edí,
nař ízení vlády č . 148/2006 Sb., o ochraně zdraví př ed nepř íznivými úč inky hluku a vibrací,
nař ízení vládyč . 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,
nař ízení vládyČ .378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpeč ný provoz a používání
strojů , technických zař ízení, př ístrojů a nář adí,



nař ízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeč nost a ochranu zdraví
př i práci na staveništích,
vyhláška Ministerstva vnitraČ . 8712000 Sb.,kterou se stanoví podmínky požární bezpeč nosti př i
svař ování a nahř ívání živic v tavných nádobách,
zákon č .133/1985 Sb.,o požární ochraně ve zně ní pozdě jšíchpř edpisů ,
zákon č .20/l987 Sb., o státnípamátkové péč i ve zně ní pozdě jšíchpř edpisů ,
zákon Č .612002 Sb., o ochraně ovzduší ve zně ní pozdě jšíchpř edpisů ,
zákon Č .200/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostř edí, ve zně ní pozdě jších př edpisů ,
zákon č .22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změ ně a doplně ní ně kterých zákonů ,
ve zně ní pozdě jších př edpisů ,
zákon č .500/2004 Sb., správní ř ád, ve zně ní pozdě jších př edpisů ,
zákon Č .513/1991 Sb., obchodní zákoník ve zně ní pozdě jšíchpř edpisů ,
normy a další právnl př edpisy vztahující se k př edmě tu plně ní zhotovitele.

II. Závazek mlč enlivosti

Zhotovitel je zavázán mlč enlivostí v souvislostí 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 (podzhotovitele), 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 dllo. 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 objednateli právo od smlouvy odstoupit.

m.Podklady, pokyny a vě ci př edané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že př ed podpisem smlouvy ř ádně př ekontroloval př edané podklady a ř ádně
prově ř il místní podmínky významné pro plně ní svých povinností, všechny nejasné podmínky pro
realizaci svého plně ní si vyjasnil s oprávně nými zástupci objednatele a místním šetř ením. Všechny
technické a ostatní podmínky svého plně ní zahrnul do kalkulace cen, veškeré své požadavky na
objednatele uplatnil ve smlouvě . .

3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, př ípadně nepř ípustnost požadovaných
změ n a dodatků , ať už z hlediskadů sledků pro jakost a provedení dílač irozporu s podklady pro
uzavř ení smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V př ípadě , že objednatelna
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 f správního
nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na'
změ ny díla formoudodatků smlouvy. Stejným způ sobem je povinen smluvně zavázat tř etí
osoby(podzhotovitele), které v souladu se smlouvou použije ke splně ní svého závazku.

3.3. 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 rněpř ipadajícína plně ní zajiště né objednatelem;

IV. Souč innost smluvníchstran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeréů silík vytvoř ení potř ebných podmínek pro realizaci
smlouvy, které vyplývají zjejich smluvního postavení. To platíiv př ípadech, kde tonení výslovně
uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a tě chto OP. Př edevším jsou smluvní strany povinny
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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 ktomu,
aby pro č innost obou smluvních stran byly k dispozici vč asné, úplné a pravdivéinformace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známyokolnosti, které jí brání, aby dostála svým
smluvním povinnostem, sdě lí to neprodleně druhé smluvnístraně . Smluvní strany se zavazují
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechnyokolnosti, které jsou na jejich straně a které
brání splně ní jejich smluvních povinností. Pokud k odstraně ní tě chto okolnostínedojde, je druhá
smluvní strana oprávně na požadovat splně ní povinnosti v náhradním termínu, který stanoví
s př ihlédnutím k povazezáležitosti.

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 ováni př edmě tu smlouvy a k ochraně objednatele př ed škodami, ztrátami a zbyteč nými výdaji a
poskytovat objednatelí apř ipaduě jeho technickému dozoru ajiným osobámzúč astně ným na smlouvě
veškeré potř ebné podklady, konzultace, pomoc ajinou 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. Vrámci souč innostismluvních stran př inaplň ování př edmě tu smlouvy sjednaly smluvní strany
tyt~ ,lhů ty:

3p,racovní dny pro př edávánlnapř . dožádaných stanovisek a podkladů

POi(;,ldsi však ihned př i př evzetí plně ní nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymínílhů tu delší,
platí takto stanovená lhů ta, nejvíce však 15 pracovníchdnů . 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-Ii druhá smluvní strana ve stanovené lhů tě neč inná, má se zato, že nemá
námitky ohledně uvedené skuteč nosti.

v. Provádě nídíla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a ř ídit č asový postup svého plně ní, koordinovat č innost
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů ) 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.

5.2. Vybrané č innosti svého plně ní 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.

5.3. Zhotovitelje povinen provádě t prů bě žnou kompletaci např . dokladů vydaných dotč enými orgány.
Potř ebné doklady př edloží zhotovitel ke dni splně ní díla. Veškerá textová dokumentace, kterou př i
plně ní smlouvy př edává č i př edkládá zhotovitel objednateli musí být př edložena v č eském jazyce.

5.4. Plní-Ii zhotovitel č ást svých povinností podle smlouvy prostř ednictvím tř etí osoby, je povinen tyto
tř etí osoby zavázat a požadovat záruky plně ní tak, aby nebylo ohroženo plně ní jeho závazků ze
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smlouvy vů č i objednateli vč etně závazků k náhradě škody a placení majetkovýchsankcí.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platnýchpř edpisů týkajících se bezpeč nosti práce a požární
ochrany jeho zamě stnanci na staveništi (např . př i místním šetř ení č i př i výkonu autorského dozoru)
v celém rozsahu svého plně ní dle smlouvy. V př ípadě nedodržení tohoto ustanovení, bude uplatně na
pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu dodržování BOZP a PO bude provádě t
pově ř ený pracovník objednatele.

5.6. Př estanou-Ii se v prů bě hu provádě ní díla materiály a zař ízení uvedená v př íslušné č ásti zadávací
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
výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití př i provádě ní díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucl provedení dlla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpeč it, aby použitím
náhradníchmateriálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla.

5.7. V př ípaděrozporů 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, popř .
rozhodnuta př íslušným správním č i soudním orgánem, popř . stanovena jiným způ sobem v souladu se
smlouvou č i právními př edpisy č i obchodními zvyklostmi jako poslední.

5.8.V př ípaděohrožení 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 i event. vzniklá
škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravyeventuálních vad plně ní a nedodě lků je zhotovitel povinen uč init
bezodkladná opatř eni a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a
odstraně ní tě chto nedodě lků je povinen dodržet.

S.io. Zhotovitel je dále př i plně ní svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla obrožena ochrana umě lecky cenných prvků . Pokud specifikace takových
vě cínení zř ejmá z materiálních 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 by mohly být budoucím provádě ním př edmě tu díla - stavby dotč eny a
zákon tuto povinnost vlastnlku vě cí nebo jiné zodpově dné osobě ukládá, v př ípadě porušení takové
povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu.

5.11. 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 ujícl 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 uj ícfch nejúč elně jší a nejefektivně jšízpů sobjejich odstraně ní.

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovně ž oprávně n provádě t cenovou kontrolu v prů bě hu př ípravy smlouvy,
realizace díla a kontrolu závě reč ného vyúč tování př edmě tu plně ní. Všichni úč astníci
př edmě tu smlouvy jsou povinni vytvář et podmínky pro provádě ní cenové kontroly.

př ípravy a
naplň ování

4



VI.
Př evzetí díla nebo jeho č ásti

6.1. Ukonč ení díla

Termín splně ní se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo ř ádně ukonč eno a
protokolárně př evzato, tj, bude sepsán závě reč ný protokol o př evzetí díla.
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišť ovaný př edmě t plně ní v rozsahu smlouvy bude
dokonč ený, 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 opamátkové péč i a bez vad anedodě lků , Uvedené vlastnosti musí být prokázány
dostateč ným způ sobem prokazujícím úspě šnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo
př evzít. Př edání a př evzetí díla nemá vliv na odpově dnost za škodu podle obecně závazných př edpisů
jakož i škodu způ sobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Př evzetí díla nebo jeho č ástí

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.

6.3. Př íprava k př edání díla nebo jeho č ásti

Jestliže zhotovitel př es konkrétní,zdů vodně né a vč asné upozorně ní objednatele, že dílo není ř ádně
př ipraveno k odevzdání a př evzetí, trvá na zahájení př ejímacího ř ízení a př i t0111se zjistí, že dílo
nebylo př ipraveno k př edání a př evzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.
Zhotovitel dále vytvoř í ř ádné vě cné i organizač ní podmínky k př edání díla v místě urč eném
objednatelem, nebude-li výslovně urč eno, rozumí se jím sídlo objednatele.
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.

6.4. Zápis (protokol) o př evzetí díla

V př ípadě , že dílo bude př edáváno postupně , dohodnou smluvní strany pracovním poř ádku
harmonogram jeho př ejímek.
V př ípadě , že př i př edání díla budou zjiště ny ojedině lé drobné a nedodě lky, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo př evezme, sepíší smluvní strany v závě reč ném
protokolu opř evzetídila př esně tyto vady a nedodě lky azároveň dohodnou lhů ty pro jejich odstraně ní.
Protokol 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, př ípadnou dohodu o slevě z ceny nebo
jiných právech z odpově dnosti za vady.
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 anedodě lků ,pro které zhotovitel odmítl dílo př evzít opakuje se př ejímací ř ízení
v nezbytně nutném rozsahu . V takovém př ípadě je možné k pů vodnímu zápisu sepsat dodatek, ve
kterém objednatel prohlásí, že dílo př ejímá, protokol je pak uzavř en podepsáním dodatku.
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VII. Náležitosti úč etních a daň ových dokladů

Platby budou provádě ny na základě úč etních adaň ových dokladli (zálohový list, splátkový list -
faktura, koneč ná faktura), a to v návaznosti na postup prací př i provádě ni díla.
Úč etní adaň ový doklad musí obsahovat tyto náležitosti-
- označ en! povinné a oprávně né osoby, adresa, sídlo, IČ O, DIČ ,

den odeslání a den splatnosti,
označ ení peně žního ústavu a č íslo úč tu, ve prospě ch kterého má být provedena platba, konstantní a
variabilní symbol,
úč tovaná č ástka,5
ve splátkovém listě a v koneč né faktuř e dálevyúč tování poskytnutých záloh, úč tovaná č ástka bez
DPH, úč tovaná č ástka vč etně DPH,
název stavby,
dů vod úč tování s odvoláním na smlouvu,
razítko a podpis osoby oprávně né k vystavení zálohového listu a koneč ného úč etního a daň ového
dokladu,
soupis př íloh.

VlIT. Smluvní pokuty

Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v př ípadě porušení svých závazků
povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla č iní 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.
Smluvní pokuta zanesplně ní dílč ího termínu plně ni dle harmonogramu provádě ní stavby č iní 0,25%
z ceny díla za každý den prodlení. .
Smluvní pokuta za porušeni povinnosti stanovených vč l, 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. č iní 1000,- Kč za
každý den až do splně ní povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplně ní lhů ty pro odstraně ní vad a nedodě lků č iní 1000,- Kč za každý den
prodlení.
Smluvní pokuta za nesplně ní lhů ty pro odstraně ní záruč ních závad se sjednává ve výši 0,5 % z ceny
díla za každý den prodlení.
V př ípadě , že zhotovitel př es konkrétní,zdů vodně né a vč asné upozorně ní objednatele, že dílo není
ř ádně př ipraveno k odevzdání a př evzetí, trvá na zahájení př ejímacího ř ízen! a př i př ejímacím ř ízení se
zjistí, že dílo nebylo př ipraveno k odevzdání a př evzetí se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,-
Kč .
Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapoč ítávají na náhradu škody, tj, že se vedle
smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotč en
nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávně ny vymáhat
kdykoli, a to i bez ohleduna př ípadné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

IX.
Odpově dnost za vady - záruka

9.1. Plně ni má vady, jestliže nebylo provedeno ř ádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodě lky,
g. nedokonč ené práce (plně ní). Drobné odchylky od zadané 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 ř ádně vyznač eny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruč ní doby vlastnosti stanovené: na
základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadán! př íslušného výbě rového ř ízení,
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
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dodaným objednatelem po celou dobu trvánízáruky. Není-li stanoveno j inak, je zhotovitel odpově dný
za vady plně ní podle ust. §S60 - S6S obchodního zákoníku.
ObjednateI je oprávně n reklamovat 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 je-li reklamace oprávně ná, má právo:
pů jde-li o vady nepodstatné (§437 obch. z.) na bezplatné a bezodkladné odstraně ní takových vad a
nedodě lků - opravou opravitelných č ástí př edmě tuplně ní, výmě nou neopravitelných č ástí, dodáním
nedodaných č ástí anebo na poskytnuti př imě ř ené slevy z ceny díla.
Pů jde-li o vady podstatné (§436 obch. z.) má objednatel , vedlenároků shora uvedených, právo od
smlouvy odstoupit, to neplatí je-li zhotovite! schopen odstranit vady a nedodě lky v př imě ř ené lhů tě .
Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volbyzpů sobu odstraně nídů sledku
vadného plně ní, Zhotovitel je povinen do Stidnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své
písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaciuznává nebo sdě lí objednateli své námitky spolu
sjejich odů vodně ním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstraně ní vad díla nejpozdě ji do 5
pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdyneuznává-li odpově dnost za své vady. V př ípadě
odstraně ní vady dodáním náhradního plně ní, bě ží pro toto náhradní plně ní nová záruč ní doba v délce
pů vodní záruč ní doby a to ode dne př evzetí nového plně ní objednatelem.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady č i nedodě lky v objednatelem stanovené lhů tě př imě ř eně dle
charakteru vad anedodě lků ,nebo oznámí-li př ed jejím uplynutím, že vady č i nedodě lky neodstraní,
má objednatel kromě výše uvedených práv rovně ž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli.
Objednateli v takovém př ípadě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil č ástku př ipadající na cenu,
kterou objednatel tř etí osobě vdů sledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele úč tovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto př ípadě nezaniká.
Záruč ní doba poč íná bě žet dnem, kdy zhotovitel protokolárně př edá své plně ní objednateli bez vad a
nedodě lků a-ten jej př evezme.
Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli př edanému
př edmě tu díla, ani pro př ípad odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpově dnosti za vady se
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:
'i.

10.1. jejich splně ním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají př edevším jejich splně ním.

10.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovně ž zaniknout, dohodnou-li
se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě . Takový dodatek musí být písemný a
obsahovat vypoř ádání všech závazků , na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly
pomyslet,jinakje neplatná.

10.3.odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z dů vodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně podmínek
pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmař ení úč elu smlouvy - pokud by zjakéhokolivdů vodu, na který smluvní strany př i podpisu
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmař en její úč el, jsou objednateli zhotovitel
povinni neprodleně , nejpozdě ji však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skuteč nost vyjde najevo, sjednat
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písemný dodatek, jímž úč elu smlouvy budedosaženo. Nesplní-Ii ně který z nich povinnost takový
dodatek uzavř ít,mů že se druhá smluvní strana obrátit na soud s návrhem na urč ení obsahu tohoto
dodatku, jinak se př imě ř eně užije ust. § 291 obch. z. Za nesplně ní povinnosti uzavř ít dodatek se
považuje též, je-Ii úč astník sice ochoten uzavř ít, avšak za podmínek, které by jej oproti pů vodnímu
ujednáni nespravedlivězvýhodň ovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stranmů že odstoupit od smlouvy,
porušl-li druhá strana podstatným způ sobem své smluvní povinnosti př estože byla na tuto skuteč nost
prokazatelným způ sobem (doporuč eným dopisem) upozorně na.
Stanoví-Ii oprávně ná smluvní strana druhé smluvní straně pro splně ní jeho závazku náhradní
(dodateč nou) lhů tu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhů ty, to neplatí
jestliže druhá smluvní strana vprů bě hutéto lhů ty prohlásí, že svů j závazek nesplní. V takovém
př ípadě mů že dotč ená smluvní strana odstoupit od smlouvy i př ed uplynutím lhů ty dodateč ného
plně ní, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany považují za podstatné
porušeni smlouvy, je stanoveno ve smlouvě .
Odstoupí-Ii od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na
dokonč ení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokonč ení ve stejném
rozsahu.V takovém př ípadě bude na náklad zhotovitele operativně poř ízeno a realizováno stanovisko
expertů k provedení nezbytných č inností, které by alespoň č ásteč ně vyhově ly pů vodnímpožadavků m
objednatele. V př ípadě , že od smlouvy odstoupí oprávně ně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle tohoto
bodu objednatel.

10.4. zrušení smlouvy zaplacením odstupného

Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena
výše odstupného. Strany vyluč ujíustanovení§ 355 odst. 2 obch. z.

10.5. dodateč nou nemožností plně ní

Pro dodateč nou nemožnost plně ní se použijí př íslušná ustanovení obč . z. a obch. z.

10.6. Pokud není ve smlouvě nebo tě chto OP uvedeno jinak zanikají skonč ením úč innosti smlouvy
nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skonč ením úč innosti smlouvy nebo
jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro př ípad
porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze, které mají trvat i nadále nebo u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky, nezbytné bud'
k př erušení provádě ní díla nebo k př edání všechvě cís dílem souvisejících nebo jejich č ásti jiné osobě .
Zhotovitel je v prů bě hu výpově dní lhů ty, resp. po zániku smlouvy si poč ínat tak, aby př edešel
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v dů sledku př erušení plně ní př edmě tu díla.
Vypoř ádání bezdů vodného obohacení provede objednatel naturální restítucí a nebude-li možná, uhradí
zhotoviteli peně žitou č ástku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do zániku
smlouvy obohatil, př ič emž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Znalce k urč ení výše bezdů vodného obohaceníurč ía zaplatí objednatel. Zanikla-li smlouva z dů vodu
na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli náklady na znalce
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