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SMLOUVA o REALIZACI PREKLADKY
SETE ELEKTRONICKYCH KOMUNiKAci

é. VPIIMJIZOZOIOOM 1

mezi

CETIN a.s.

a

Statutémi mésto Brno
a

Dopravni podnik mésta Brna, a.s.

Zastoupeny na zékiadé piné moci ze cine 20.12.2019 spoieénosti
FiRESTA-Fiéer, rekonstrukce, stavby a.s.

VPIC Brno Osové Kampus prodlouieni TT



ETIN: VPEIMJ/2020/00011 SAP 8/4 Hana: 8030000999
83'; Stavebnika: Registr smluv: ANO
Vy Zmocnénce: 70/16/2019

“ N as.
fisidlem Ceskomoravska’ 2510/19, Libefi, 190 00 Praha 9

C0: 04084063 .
‘ bio: 0204084063

zapsané v obchodnim rejstl’iku vedeném u Méstského soudu v Praze pod Sp. 2n. B 20623
‘Zastoupené na zékladé povéfeni

’

(déie jen ,,CETIN“)

a

Stavebnik iédajici o pFeklédku sité elektronickych komunikaci':
Statutérni mésto Brno
s? sidlem: Dominikénské ném. 196/1, Brno—mésto, 602 00 Brno-
IC: 44992785
zastoupeny
a
Dopravni podnik mésta Brna, as.
so sidlem: Hlinky 64/151, Pisérky, 603 00 Brno
EC: 25508881
zapsany v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddi! B. vtoika 2483
zastoupeny

(déle jen ,,Stavebnik“)

Zastoupeny na zékiadé plné moci ze dne 20.12.2019 spoleénosti FERESTA-Fiéer,
rekonstrukce, stavby a.s.
(Sprévce Spoleénosti ,,Tramvajové trat‘ Kampus — Firesta + Metrostav“. se sidlem Mlynské
388/68. 602 00 Brno)
so sidlem: MISInské 388/68, Trnité, 602 00 Brno
EC: 25317628
zapsany v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, odd“ 8, vtoika 2144
zastoupeny

(déle jen ,,Zmocnénec“)

uzaviraji tuto smlouvu:

CETEN a Stavebnik déle spoleéné oznaéovéni jako ,,Smluvni strany“ a jednoflivé jako
“Smkuvni strana“,

uzavfely niie uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zékona 13. 89/2012
8b.. obéansky zékonik, v 06inném znéni (déle jen ”obéansky zékonik“) a dle ustanoveni
§ 104 ocist. 17‘ zékona é. 127/2005 8b., 0 eiektronickfmh komunikacich a o zméné nék’ierSIch
souvisejicich zékonfl, v noimém znéni (déie jen ,,Zékon o eiektronicky'Ich komunikacich")
tuto

Smlouvu o reaiizaci pfeklédky sité elektronickych komunikaci
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Cislo smlouvy CETIN: VPI/MJIZOZOIOOOH SAP 8/4 Hana: 8030000999
01810 smiouvy Stavebnika: Registr smiuv: ANO
Cislo smiouvy Zmocnénce: 70/16/2019

(déte jen ..Smloava“)

BEFINKEE

vyfazy oznaéené ve Smtouvé poééteénim velkym pismenem maji pro Géeiy Smlouvy niée
uvedeny vyznam, neni-li Smlouvou Welovné stanoveno jinak:

CTN je cenovy a technicky névrh, ktery je Pfilohou o. 1 SmEouvy;

PFekiédka je stavba v KG. Star)? Liskovec spoéivajécé ve zméné trasy komunikaéniho vedeni
SEK ve viastnictvi spofeénosti CETIN, jejii rozsah je specifikova’n v CTN;

Etapa Pfeklédky je jakékoliv éést Pfeklédky v CTN oznaéené za etapu, vymezené v CTN a
so do rozsahu uréené poloikami v CTN; Etapa Pfeklédky je pro 136’:e Smlouvy samostatnym
plnénim;

Projekt je realizaéni projektové dokumentaoe Pfeklédky;

Pfiprava Pfeklédky jsou pfipravné éinnosti s Pfeklédkou souvisejici, nezbytné pro vlastni
reaiizaci Pfeklédky, a to zpracovéni CTN, zpracovéni Projektu a daiéi éinnosti uvedené v odst.
4.1 pismeno (a) Smlouvy;

Pfedpokiady pro realizaci Pfekiédky maji vyznam uvedeny V odst. 3.3 Smlouvy;

SEK fie sit’ efektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé
spojovaci nebo smérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkfl sité, které nejsou aktivni,
které umoifiuji pianos signéii} po vedeni, rédiomi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostfedky, véetné druiicoch siti, pevnSIch siti s komutaci okruhi’J nebo
paketfl a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod eiektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
pouiivény pro pI‘enos signétfz, siti pro rozhlasové a televizni vysiléni a sitl' kabelové televize,
bez ohledu na druh pfenééené informace;

Vyjédfeni o existenci SEK je "Vygiédfeni o existenoi sité elektronicc/w komunikaci
spo/eénosti CET/N as.“ 2e dne 2.9.2019 vydané pod éj. 737828/19, jehoi nedfinou souéésti
jsou Véeobecné podminky ochrany SEK spoleénosti CETIN, které si vyiédai a obdriei
Stavebnl'k;

,,Zékon o vyvlastnéni" je zékon é. 184/2006 8b., 0 odnéti nebo omezeni vlastnického préva
k pozemku nebo ke stavbé, v Uéinném znéni.

1. UvooNi USTANOVENi

1.1 CETEN je vlastnikem SEK, jez mé byt pFeIoiena na zékladé Smlouvy.

1.2 Stavebnik dle Vyjédfenl' o existenci SEK vyvolévé Pfeklédku dotééné East; ’s}t,~:}K::"a:é”
ustanoveni § 104 odst. 17 Zékona o elektronickiwh komunikacich.

1.3 Pfekla’dka dle Smlouvy je vedena u spoleénosti CETIN pod oznaéeninfi
Osové Kampus prodlouieni TT “.

2. PREDMI'ET SMLOUVY
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2.1 Pfedmétem Smlouvy je zévazek spofeénosti CETIN zajistit Pfeklédku a s ni souvisejici
3‘ zéleiitosti v rozsahu Profektu a za podminek stanovenflch Smlouvou a zévazek

Stavebnika, ktery PFekEédku vyvolal. spoleénosti CETEN uhradit véechny nezbytné
néklady spojené s Pfeklédkou, které by spoleénosti CETiN nevznikly, kdyby Pfeklédka
nebyla Stavebnikem vyvoféna.

3. PREKLADKA A JEJi PoomiNKY

3.1 Pfekiédka bude {eatizovéna vrozsahu (L’Jzernnim a stavebnétechnickém) a
na nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Je-ii Smlouvou ujednéna pro Pfeklédku, pfed reaiizaci Pfeklédky, pro realizacé Pfeklédky
a dokonéeni Pfeklédky jakékoliv Ihf’Jta, podminka nebo povinnost alnebo pro Pfeklédku,
pfed realizaci Pfeklédky. pro realizaci Pfeklédky a dokonéeni Pfekla'dky stanoven
poéétek béhu [hflty ke splnéni podminky nebo povénnosti, mé se 2a to. 2e lhi’zta,
podminka nebo povinnost je ujedna'na rovnéi pro Etapu pfekia'dky a poéétek béhu {histy
ke spEnéni podminky nebo povénnosti je stanoven rovnéi pro Etapu pfekla’dky, nenE—li
Smlouvu V§Islovné sjednéno jénak.

3.3 Pfedpokfady (podminky) pro realizaci Pfeklédky jsou:

(a) zajiéiéni pravomocného azemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby
Pfeklédky;

(b) zajiéténi prév k uiivéni PFekIédkou dotéenych nemovitosti, a to uzavfeni smlouvy
osmlouvé budouci o zfizeni sluiebnosti svlastniky Pfekla’dkou dotéenych
nemovitosti nebo vyvlastnéni takového préva,

(vée déle jen "Pfedpoklady pro realizaci Pfeklédky“).

3.4 Spoleénost CETIN neni povinna zahéjit realizaci Pfekiédky dfive, nei jsou zajiétény
Pfedpokiady pro realizaci PFeklédky; bez zajiéténi Pfedpokladtc pro realizaci Pfeklédky
nebude Pfeklédka realizovéna.

3.5 Viastnikem SEK, pfeioiené na zékiadé Smiouvy, zizstéva’ spoleénost CETIN.

3.6 Spoleénost CETIN je oprévnéna realizaci Pfekiédky povéfit jinou osobu. Je-ii realizaci
Pfeklédky a/nebo jednotlivymi L'Ikony Pfeklédky povéfena jiné osoba, odpovidé
spoleénost CETIN Stavebnikovi tak, jako by Pfekiédku realizovaia same.

4. ZAVAZKY SMLUVNECH STRAN

4.1 Spoleénost CETIN se zavazuje
(a) pfed realizaci Pfeklééky:

(i) zajistéi zpracovéni Projektu; . .
(ii) pokusit se uzavFit smlouvu o smtouvé budouci o zfizeni sfuiebnosti alnebo

jinou smlouvu s viastniky Pfeklédkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazateiné
uéinit vlastnikflm Pfeklédkou dotéen9ch nemovitosti névrh takové smlouvy.

(b) p0 realizaci Pfeklédky:
(i) zajistit pro sve’ potfeby dokumentaci skuteéného provedeni Pfeklédky;

dokumentace skuteéného provedeni Pfeklédky nebude dokumentaci

VPIC Bmo Osové Kampus prodtouieni TT 4



Cisio smlouvy CETIN: VPI/MJ/2020i00011 SAP $14 Hana: 8030000999 ’
Cislo smiouvy Stavebnika: Registr smiuv: ANO
Cisio smiouvy Zmocnénce: 70/16/2019 ~

4.2

4.3

4.4

skuteéného provedeni s néleiitosim? die vyhlééky ('3. 499/2006 8b.,
0 dokumentaci staveb, v Oéirmém znéni;

(ii) zajis’tit vyhotoveni geometrického plénu svyznaéenim Iozsahu sluéebnosti
k PFeklédkou dotéenym nemovitostem;

(iIi) zajistit uzavfeni smiuv o zFizeni siuzebnosti s viastniky PFeklédkou dotéenych
nemovitosti a vklad sluzebnosti dle smiuv o zFizeni siuzebnosti sviastniky
PFeklédkou dotéenych nemovitosti do katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje pFed reaiizaci PFekléclky:

(i) zajistit zemni préce souvisejici s PFeklécikou véetné zFizeni kabeiového ioie;
(ii) zajistit geodetické vytyceni hranic pozemku souvisejici s PFeklédkou;
(iii) p0 spfnéni PFedpokiadu pro realizaci PFeklédky, nedive vsak pét (5) mésiou

0d uzavFeni Smiouvy, vyzvat pisemné spoleénost CETIN k realizaoi PFekiédky
a oznémit spoleénosti CETIN stavebni pFipravenost (déle jen ,,Kva|ifikované
vyzva");

(Iv) Kvalifikovanou vyzvu uéinit pro kaiolou Etapu PFekiédky;
(v) pisemné vyzvat spoleénost CETIN k pFevze’Ii vykopu a pFedéni staveniété,

véetné uréeni terminu, kdy staveniété mé byt pFevzato, a to na adresu kontaktni
osoby spoleénosti CETIN uvedené v odst. 8.1 Smiouvy, a to pro kazdou Etapu
PFeklédky samostatné.

Siavebnik podpisem Smiouvy pFevédi na spoleénost CETIN préva a povinnosti
z I'Izemniho rozhodnuti vydané UFadem méstské éésti mésta Brna Brno-Star)? Liskovec
Odbor vystavby a I’Izemniho plénovani -— rozhodnuti o umisténi stavby Prodlouzeni TT
2 Osové ke Kampusu MU v Bohunicioh 1. etapa Brno Stary Liskovec Bohunice nové
stavba c j MCBSLI/03663/17/OVUP/Sto ze dne 22. 6. 2017 pravomocného cine
28 7. 2017 (déte jen ,,Uzemni rozhodnuti“) a to (I) prava k umisténi resp. pFeiozeni
veFejné komunikacni sité spoiecnosti CETIN za podminek v Uzemnim rozhodnuti
stanovenych a (Ii) préva a povinnosti souvisejici, zalozené stanowsky dotcenych orgénu
stétni spravy vlastniku a sprévcu inzenyrskych siti a ucastrIiku Fizeni tak jak jsou v
Uzemnim Iozhodnuti vyslovné uvedeny. Spolecnost CETIN podpisem Smiouvy
pFevédéné préva pFIjEmé. Uzemni rozhodnuti je PFEiohou c 2 Smlouvy.

Spoleénost CETIN se zavazuje zajistit reaiizaci kaidé Etapy PFekiédky do étyF (4)
mésicfi ode dne, kdy bude splnéna posledni z nésledujicich podminek:

(a) spoleénosti CETIN je doruéena Kvaiifikované vyzva;
(b) Stavebnik uhradii nékiady na PFipravu PFekiédky dle odst. 6.1 pism. (a) Smiouvy;
(c) Stavebnik splnii povinnosti dle odst. 4.2 Smiouvy.

Stavebnik here na védomi. 2e mezi spoleénosti CETIN a vlastniky PFeklédkou dotéenych
nemovitosti musi dojit sohledem na ustanoveni § 104 Zékona o elektronickych
komunikacich k L'Ipravé vzajemnyoh prévnich vztahCI v podobé uzavFeni pisemné
smlouvy o budouci smlouvé o zFizeni sluzebnosti a po realizaci PFeklédky k uzavFeni
smiouvy o zFI'zeni sluzebnosti pFipadrIé ke zFizeni takového préva ve vyvlastnovacim
Fizeni dle Zakona o vyvlastnéni. Néhrady za zFizeni sluzebnosti které spoieénost CETIN
viastnikum PFekladkou dotcenych nemovitosti uhradi bude Stavebnik s ohiedem
I'Ia ustanoveni § 104 odst 17 Zékona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spolecnosti CETIN jako nékiady vzniklé spolecnosti CETIN v souvistosti s Pfekiédkou.
Stejné tak bude Stavebnik povinen uhradit spoiecnosti CETIN néklady za uhrazeni
sprévnich poplatku za vklad siuzebnosii do katastru nemovitosti pFipadné nékiady
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4.6

5.1

5.2

5.3

5.4

0W CETiN: VPIIMJI‘SEOZO/OOOH SAP 8/4 Hana: 8030000999

Iqsm'iéuvy Stavebnika: Registr smluv: ANO
:Eslié‘ls‘nilouvy Zmocnénce: 7011612019

vzniklé spoleénosti CETiN vsouvisiosti svyvlastfiovacim fizenim dle Zékona
o vyvlastnéni.

Jakékoliv {hflta die odst. 4.3 Smlouvy sjednané k {ealizaci Pfeklédky alnebo sjednané
Smluvnimi stranami na zékladé Smiouvy se prodluiuje o dobu, p0 kterou je v prodieni
Stavebnik s plnénim povinnosti dle Smlouvy a/nebo p0 kterou byla realizace Pfeklédky
pferuéena nebo nemohla bYt zahéjena z dfivodu nikoliv na strané spoleénosti CETiN, a
o daléi dobu, o kterOu je lhfltu k realizaci Pfeklédky tfeba prodlouiit V dflsledku prodleni
Stavebnika.

Dnem ukonéeni realizace Etapy Pfekfédky je den, kdy je Stavebnékovi doruéeno na
adresu uvedenou v hiaviéce Smlouvy nebo na adresu elektronické poéty uvedenou v (3|.
8 Smlouvy ozna'meni o ukonéeni realizace Etapy Pfekiédky. Smluvni strany ujednaiy a
souhlasi, 2e oznémeni dle pfedchozi véty budou povazovat za doruéené pétym (5.)
dnem 0d odesléni oznémeni na adresu uvedenou v hlaviéce Smlouvy nebo na adresu
elektronické poéty uvedenou v (3|. 8 Smlouvy.

NAKLADY SPOJENE s PREKLADKOU

Stavebnék je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zékona o elektronicch komunikacich
povinen nést nékfady Pfekiédky dotéeného Liseku SEK, pfiéemi takovymi néklady jsou
véechny nezbytné nékiady vlastnika SEK. které by mu nevznikiy, kdyby Pfekiédka
nebyla Stavebnékem vyvoiéna.

vyée nékladfl Pfeklédky stanovenych na zékladé CTN éini ke dni uzavfeni Smlouvy
2.702.073,- K6 (slovy: dva miliony sedm set dva tisEc sedmdesét tFi korun éesch).
Specifikace téchto nékladfl je uvedena v CTN. Stavebnl'k bere na védomi, 2e tato vyée
nékladil byia stanovena pfed vyhotovenim Projektu na zéktadé mémfrch na’kladfl
spoleénosti CE'E'iN (tj. je pouze orientaéni). Pfeklédka die Za’kona o elektronickych
komunikacéch je mimo pfedmét dané z pfidané hodnoty.

Wée na’kladfl Pfeklédky bude stanovena po vyhotoveni Profiektu, na jeho zékfadé (déle
jen "Naklady Pfekiédky stanovené na zékladé Projektu“). Spoleénost CETiN do étyf
(4) mésicfl od uzavfeni Smiouvy pisemné oznémi Stavebnl'kovi vyéi Nékladfl Pfeklédky
stanovenYCh na zékladé Projektu a we stejné lhflté pfecfioii Stavebnikovi Projekt.

V pfipadé, ie vsouvislosti s reafizaci Pfeklédky spoleénosti CETIN vzniknou daléi
nezbytné néklacfy na Pfeklédku, které nejsou vyéisleny v ods’c. 5.2 Smlouvy, Stavebnl'k
se zavazuje je spoleénosti CETIN uhradit. 2a pfedpokladu, 2e nebudou zahrnuty
v Nékiadech Pfeklédky stanovenflch na zékiadé Projektu.

M026 se jednat zejména, nikoliv véak qéné o:
(a) néklady na néhrady 2a omezeni Vlastnického préva vlastnikflm Wekiédkou

dotéenflch nemovitosti dle uzavfenych smluv o siuiebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnuté pfisluéného vyvlastfiovaciho Ufadu o omezeni
viastnického préva zFizenim sluéebnosti rozhodnutim;

(b) nékiady souvisejici se zruéenim a néslednym vymazem sluiebnosti (véznouci
na nemovitostech dotéenych pflvodni, pfekia'danou SEK) 2 katastru nemovitosti,

(c) néklady na néhrady za omezené uiivéni lesniho a pildm'ho fondu véetné nékladfl
na vypracovéni vypoétu;

(cl) hydrogeologicky, geoiogicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky zpracované
subjekty k tomu uréenymi;
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(e) na’klady na koordinaéni vykresy, povodfiové pla’ny a zaméfeni, vyiadované
dotéenymi subjekty;

(f) néklady na identifikaci parcel;
(g) néklady na sprévni poplatky dle zékona é. 634/2004 8b. 0 sprévnich poplatoich,

v déinném znéni, které vzniknou spoleénosti CETIN v dflsledku ziskévéni
potfobnych sprévnich rozhodnuti w povofeni, které jsou nezbytné k realizaci
Pfeklédky;

(h) néklady souvisejici so zvléétnim uiivénim vefejného prostranstvi, vyméfené
vsouvisfosti s reaiizaci Pfeklédky podle zékona 6565/1990 5b., 0 mfstnich
poplatcich v Géinném znéni;

(i) na’klady souvisejici se zviéétnim uiivénim die ustanovenl’ § 25 zékona 6:. 13/1997
8b., 0 pozemnich komunikacich, v I'Iéinném znéni;

(j) néktady na penééité pfnéni piynouci z néjemnich sqv, jejichi uzavfenf je nutné
pro reaiizaci Pfekiédky;

(k) néklady souvisejl’ci s majetkovymi Iijmami, zpCIsobenymi na zemédélsch
plodinéch v souvisiosti s realizaci Pfeklédky;

(I) néklady na ochranu komunikaénich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a nadproudem,
véetné odborného vilpoétu a névrhu;

(m) néklady souvisejicI se zéchrannym aroheoiogickym dohledem.

PLATEBNi PODMiNKY

Spolecnost CETIN a Stavebnik so dohodli ze néklady na Preklécfku ve vysi skuteéné
provedenych praci a skutecné vynalozenych nékladu die Cl 5 bod 5 3 této smiouvy
uhradi za Stavebnika jeho jménem na zakIadé plné moci dne 20. 12. 2019 spolecnOSt
FlRESTA-Fiéer, rekonstrukce, stavby as. na zékladé dafiovfmh dokladEI (déle fen
,,Faktura“). Faktury budou spoleénosti CETIN vystaveny takto:
(a) Faktura za Pfipravu Pfeklédky ve vyéi 49.552,- Kc": (siovy: étyficet devét tisic pét set

padesét dva korun éeskfirch) bude spoleénosti CETIN vystavena do patnécti (15)
dm": od pfedloien? Projektu Stavebnikovi dle odst. 5.3 Smlouvy;

(b) Faktura za Etapu Pfeklédky bude vystavena do patnécti (15) mi] od ukonéerai
realizace té které Etapy Pfekfédky dle odst. 4.6 Smlouvy.

Spoleénost CE'FiN a Stavebnik se dohodfi, 2e néklady uvedené v Cl. 5 bod 5,4 1této
smlouvy je oprévnén uhradit za Stavebnl’ka jeho jménem Zmocnéneo. Néklady
spofeénosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebnikem oddélené
na zékladé samostatnych Faktur vystavenych spoieénosti CfiTlN.

JakoukoIiv Fakturu vystavenou spoieénosti CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smiouvou je Stavebnl'k povinen uhradit ve Ihf’Jté tficeti (30) dnu ode dne doruéeni V V V
Faktury.

Faktury budou Stavebnikovi zasilény na adresu uvedenou v hlaviéce Smlouvy.

Nékfady dle Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na Uéet spoiecnosti CETIN uvedéniy, »
v hiaVIcce Smlouvy pokud nebude Fakturou vystavenou spolecnosti CETIN stanoveiho
jinak. - v v

Stavebnik se dostane do prodteni s uhrazenIm Faktury, pokud radné a v s uaV V
se Smlouvou uctované céstka nebude nefpozdéfi posledni den splatnosti Faktary
pripséna ve prospéch uctu spolecnosti CETIN

Am
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7.

7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4

SANKCE

Pro pfipad, :Ze Stavebnik bude v prodieni s Uhradou nékteré éa’stky, k jejiz abradéje die
Smiouvy povinen, je povinen uhradit spoleénosti CETIN smiuvni pokutu ve vyéi 0,3 %
z dluiné ééstky za Raid}? zapoéaty den prodieni.

Smiuvni pokuta je spiatné do deseti (10) dnfl ode cine doruéeni pisemné svy pfisiuéné
Smiuvm’ strané kjeji Uhradé.

Zapiacenim smluvni pokuty die Smiouvy neni dotéen nérok spoieénosti CETiN
na néhradu skuteéné ékody a uélého zisku v celém rozsahu zpasobené ékody.

KONTAKTNi A ospovéowé OSOBY SMLUVNiCH STRAN

Za spoleénost CETEN:
ve vécech smiuvnich:
funkce: specialisia pro vystavbu sité — pfekiédky SEK

ve vécech technickych:
funkce: senior specialista pro vystavbu sité

Za Zmocnénce i Stavebnika :
ve Vécech smiuvnich:
funkce: (:ien piedstavenstva

ve véoech technickych: I
funkce: manaier projektu

ODSTOUPENi OD SMLOUVY

Spoleénost CETIN je oprévnéna. anii by tim omeziia jakékoii své jiné préva nebo
moinosti népravy dle Smlouvy. odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych v odst.
9.2 nebo 9.3 Smlouvy tim, 2e doruéi Stavebnikovi pisemné oznémeni o odstoupeni.
Odstoupeni je L’Jéinné okamiikem jeho doruéeni Stavebnikovi, neni~li v odstoupeni
stanoveno pozdéjéi datum jeho Uéinnosti.

Dostaneuli se Stavebnik do prodleni s Uhradou jakékoiiv platby die Smiouvy a into
prodleni trvé déle nei tficet (30) dnfl, je spoleénost CETlN oprévnéna od Smiouvy
odstoupit.

Vznikne-li spoieénosti CETIN prévo odstoupit 0d Smiouvy die pfedchoziho odstavce, je
spoleénost CETIN oprévnéna od Smlouvy odstoupit i éésteéné, s fléinky pro kaidou
Etapu Pfekiédky v odstoupeni oznaéenou.

Odstoupi—ii spoleénost CETiN die odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebnik povinen
uhradit spoieénosti CETIN veékeré néklady spoleénosti CETIN iii vzniklé v souvislosti
s plnénim ze Smlouvy.

VPIC Brno Osové Kampus prodlouicni ”FT ' 8
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9.5

9.6

9.7

9.8

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

11.1

VPEC Brno Osové Kampus procflouieni TT

Siavebnik je oprévnén od Smlcuvy odstoupit v pFipadé, fie vyée NékladL": Pfeklédky
stanovenych na zékiadé Projektu bude o 10 % a vice vyééi nez vyée nékladi’I Pfekla'dky
stanovenych na zékladé CTN.

Odstoupi-li Stavebnik 0d Smfouvy die odst. 9.5 Smlouvy, je Stavebnik povinen uhradit
spoleénosti CETJN veékeré néklady spoleénosti CETIN jii vznikié v souvislosti s plnénim
ze Smiouvy.

Pokud ve Smlouvé nenI' vyslovné stanoveno jinak, Smluvni strany sjednévaji, fie
odstoupit od Smloavy Ize pouze zpflsobem a z dvodI‘II stanovenych ve Smlouvé, éimi
Smluvni strany VI’Isiovné vyluéuji pfisiuéné ustanoveni obéanského zékoniku, které
upravuji moinosté odstoupeni 0d Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy nezanikajl' zejména pfipadné néroky Smluvnich stran
na zaplaceni L’Irokfi zprodlenl', smluvnich pokut, néhradu ékody a daiéich nékiadfl
vznilch na zékladé Smlouvy éi v souvisiosti 5 mi; déle nezanikaji ustanoveni Smiouvy,
které vzhledem ke své povaze majé twat i 90 ukonéeni SmEouvy.

ROZVAZOVACI PODMiNKA

Kvatifikované vyizva pro kaédou Etapu PFeklédky musi bYt doruéena spoieénosti CETIN
nejpozdéji do dvou (2) Eat 0d uzavfeni Smlouvy. Marné uplynuti EhIiIty je dle ustanoveni
§ 548 odst, 2 obéanského zékoniku rozvazovaci podminkou platnosti a I'Iéirmosti éésti
Smlouvy v rozsahu kaédé Etapy Pfeklédky, pro kterou ve ihflté dvou (2) let 0d uzavfeni
Smlouvy nebyla spoleénosti CETIN doruéena Kvalifikované vyzva.

Dnem nésiedujl'cim p0 uplynuti dvou (2) let od uzavfeni Smlouvy zanikne Smlouva:

(a) zéésti. a to v rozsahu kaidé Etapy Piekla’dky. pro kterou nebyla spoleénosti CETSN
doruéena KvaIifikované vyzva ve lhI‘lIté dvou (2) let 0d uzavfeni SmEouvy;

(b) v celém rozsahu, nebyia-Ii spoteénosti CETIN doruéena iédné Kvalifikované v92va
ve ihflté dvou (2) Iet 0d uzavfeni Smlouvy.

Zanikne—ii SmEouva rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit spoleénosti
CETIN veékeré néklady spoleénosti CETEN jii vzniklé v souvisiosti s plnénim Smiouvy.
Zanikne—li Smlouva rozvazovaci podminkou jen zéésti, je Stavebnik povinen uhradit
spoleénosti CETIN veékeré néklady spoleénosti CETIN jii vznikié v souvislosti s plnénim
ze zaniklé éésti Smlouvy.

Zénikem Smlouvy nebo jejI’ éésti rozvazovaci podminkou nezanikafi pfipadné néroky
Smluvnich stran na zapiaceni arokfi z prodleni, smiuvnich pokut, néhradu ékody a
da3éich nékladix vznéktych na zékiadé Smlouvy éi v souvislosti 5 hi; déle nezanikag'i
ustanoveni Smlouvy, které vzhledem ke své povaze maji trvati po zéniku Smlouvy nebo
jeji éésti. '

OCHRANA OSOBNiCH (IDAJEI

Za uceiem plnéni prév a povinnosti vyplyvajI'CIch ze Smlouvy nebo vzniklych v scavisfosfi, V
se Smlouvou si Smluvm’ strany navzéjem preda’vajI nebo mohou predévat osobni: udaj
(dale jen ,,OsobnE udaje“) ve smyslu cl. 4 odst 1 NarEzenI' Evropského parlamentu
Rady (EU) 0. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovénim osobnich udajI’z a o volném pohybu téchto udaju a o zruseni smérnic
95/46/158 (obecné narizeni 0 ochrané osobnich adajCI))(da’le jen ,,GDPR“) subjektuuud’
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1112

11.3

11.5

12.

12.1

12.2

12.3

kterfrmi jsou zejména zéstupci, zaméstnanci nebo zékaznici druhé Smluvnl' strany 6i jiné
osoby povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu éé plnéni prév a povinnosti
vypfyvajl’cich ze Smlouvy nebo vznikIYch v souvisiosti se SmEouvou. Pfejimajici Smluvni
strana je tak vzhiedem k pfedévanym Osobnim Odajflm v pozici sprévce.

Uéeiem pFedéni Osobnich udajfl je plnéni Smiouvy. Smluvnf strany prohlaéuji, 2e
pfedévané Osobm’ kl’xdaje budou zpracovévat pouze k naplnéni tohoto afiefu, a to
v souladu s platnfflni prévnimi pfedpisy, zejména v souiadu s GDPR.

Smiuvm’ strany prohiaéuji, ze pro piedéni Osobnich ddajfi druhé Smiuvni strané
disponuji platnjrm prévnim titulem v souladu 5 6|. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvni strany berou na Védomi, ie 23 uéelem pinéni Smlouvy mfiie dochézet k pfedéni
Osobnich L'tdajfl z pfejimajici Smluvni strany tfeti osobé. zejména osobé, prostfednéctvim
které pfejimajici Smluvni strana vykona’vé éi plni préva a povinnosti vyplyvajici
ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smiouvou. Za plnéni povinnosti ze Smlouvy se
povaéuje zejména provédéni Pfeklédky a 5 nl' souvisejicich zéleiitosti v rozsahu a
za podminek stanovem'Ich Smiouvou.

Pfedévajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti spinéni veékeflch zékonnych podminek
nezbytnych pro pfedéni Osobnich L’tdajC: séi subjektflm adajfl, zejména informuje
subjekty fldajfl o skuteénosti, 29 doélo k pfedéni konkrétnich Osobnich Udajfl pfejimajici
Smluvni strané, a to 2a Uéelem plnéni Smlouvy. V pfipadé, fie pfejimajici Smluvni
stranou je spoleénost CETIN, pfedévajici Smiuvni strana seznémé subjekty {Idajii rovnéi
i s podminkami zpracovéni Osobnich adajfl, véetné rozsahu zvla’étnich prév subfiektu
L'zdajfl, které jsou uvedeny v Zésadéch zpracovéni osobnich Gdajfl dostupnych na adrese
https://www.cetin.czlzasady-ochranv~osobnich—udaiu. Splnéni povinnosté uvedené
vtomto odstavci je pfedévajici Smluvni strana povinna pfejimajici Smluvni strané
na vyzvu pisemné doloiit.

ZAVEREénA USTANOVENi

Smlouva nabyvé ptatnosti dnem podpisu obéma Smfuvnimi stranami a L'Jéinnosti dnem
nésledujicim po dni jejiho uvefejnéni dle zékona 6. 34012015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch lléimosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smiuv
(zékon o registru smluv), vééinném znéni (déle jen ,,Zékon o registru smluv“).
Stavebnik se zavazuje nejpozdéji do dvaceti (20) dnfl od uzavfeni Smiouvy uvefejnit jeji
obsah a tzv. metadata a spinit daléi povinnosti v souladu se Zékonem o registru smluv.
Stavebnik se zavazuje doruéit spoleénosti CETIN potvrzeni o uvefejnéni Smiouvy dle
Zékona o registru smluv vydané sprévcem registru smluv nejpozdéji nésledujici den po
jeho obdrfieni. Nebude-li Smlouva uveFejnéna v souladu se Zékonem o registru smiuv
ani do tEI’ (3) mésicfz 0d jejiho uzavfeni, zavazuje se Stavebnik uzavfit se spoleénosti
CETIN novou smlouvu, které svym obsahem bude hospodéfsky odpovidat znéni
Smiouvy (pfiéemi uréeni thflt, dob a terminfl bude odpovidat iomuto principu a
éasovému posunu), a to do sedmi (7) (:1a od doruéeni vyzvy spoleénosti CETEN
Stavebnl’kovi. Ujednéni tohoto odstavce nabyvé déinnosti dnem uzavfeni Smlouvy.

\[ztahy ze Smlouvy vypiyvajici i vztahy Smiouvou neupravené se fidi prévnim Fédem
Ceské Repubiiky, zejména obéanskym za’konikem.

PisemnSIm stykem éi pojmem .,pisemné“ se pro {3(3e Smlouvy rozumi pfedéni zpra’v
jednim z téchto zpflsobt‘]:
(a) v listinné podobé;

VPIC Brno Osové Kampus prodiouieni TT ' 10
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~ (13) e-rfiaiiovou zprévou s uznévany’tm e§ektronick3¥m podpisem die zék. 6. 297/2016 8b.,
.~ 0 siuibéch vytva'fejicich dflvéru pro elektronické transakce, v fléinném znéni;

. (c) e-mailovou zprévou zaslanou na adresu kontaktm’ch osob, takjakjsou specifikovény
v53. 8 Smlouvy.

I 3'1"".Smluvni strany ujednaly, ze pro pripad zmény Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a
' pro pripad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zpusob uvedeny pod pismenem (b) a(c)

12.4 Smluvnf strany se zavazuji vyvinout maximélni 1151” k odstranéni vzéjemny’rch sport),
vzniklych na zékladé Smiouvy nebo v souvisfosti se Smiouvou, a kjejich vyfeéeni
zejména prostfednictvim jednéni odpovédnych osob nebo jinych povéfenych subj‘ektfl.
Nedohodnou—li se Smluvni strany na zpflsobu Feéeni vzéjemného sporu, mé kaidé ze
Smluvnich stran prévo uplatnit svflj nérok u pfisluéného soudu Ceské repubiiky.

12.5 SmEuvnI’ strany si nepr‘eji, aby nad rémec ustanoveni Smlouvy byla jakékoiiv préva a
povinnosti dovozovény z dosavadni (:1 budouoi praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami (”:i zvyklosté zachovévanfrch obecné oi v odvétvé tirkajl'cim se pfedmétu pinéni
Smlouvy, ledaie je ve Smlouvé vyslovné sjednéno jinak. Vedte shora uvedeného si
SmluvnE strany potvrzug‘i, 2e si nejsou védomy :ZédnYch dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti 6i praxe.

12.6 Smiouva mflée byt ménéna pouze pisemné, a to prévnimi jednénimi Smluvnich stran
vysiovné oznaéenymi za dodatky ke Smlouvé s podpisy osob oprévnényoh jednat
za Smtuvni strany na téie listiné; zména jinou formou je vyiouéena.

12.7 Smluvni strany se dohodly na vylouéem' aplikace nésfedujicich ustanoveni obéanského
zékoniku:

§ 557;
§ 1767 00131. 2;

' § 1740 odst. 2 druhé véta a odst. 3; a
- § 1743.

12.8 Smluvni strany na sebe v souiadu 5 § 1765 odst. 2 o‘béanského zékoniku pfebiraji
nebezpeéi zmény okolnosti.

12.9 S odkazem na pfistuéné ustanoveni obéanského za’koniku, zejména ustanovenf § 1881
a § 1895 obéanského zékoniku, neni Stavebnik opra’vnén pfevést (":i postoupit Smlouvu
ani jakékoii své préva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z jeji éésti tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spoleénosti CETIN.

12.1OSmlouva obsahuje L'zplné ujednémi o piedmétu Smlouvy a véech néleiitosteoh, které
Smluvni strany mély a chtéiy ve Smlouvé ujednat, a které povaiujl' za dflteiité
pro zévaznost Smiouvy. Zédny projev Smluvnfch stran uéinény pfi jednéni o Smlouvé
ani projev uéinény p0 uzavfeni Smlouvy nesmi birt vyklédén v rozporu s vysEovnymi
ustanovenimi Smlouvy a nezaklédé iédny zévazek Zédné ze Smluvnich stran.

12.11Smluvni strany souhiasi a potvrzuji 53, 2e Gdaje uvedené ve Smlouvé nejsou predmétem
obchodného tajemstvi a zérover'l nejsou informacemi poiivajicimi ochrany dflvémosti
majetkovych pomérfl.

12.128poleénost CETIN pfijala a dodriuje intern? korporétni compliance program navrieny
tak, aby byl zajiétén soulad éinnosti spoieénosti CETIN s pravidiy etiky. morélky, piatnymi
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prévnimi pfedpisy a mezinérodnimi smlouvami, véetné opaifeni, jejichi cilem 3'e
pfedchézeni a odhalovéni jejich poruéovéni (program Corporate Compliance -
httpszl/www.cekinczlcorporatewcompliance). Stavebnik (a jakékoliv fyzické nebo
prévnické osoba, kieré s nim spoiupracuje a kterou vyuiivé pro plnéni povinnosti
z smlouvy nebo v souvisiosti s jejim uzavfeni a realizaci, tj. zaméstnanci. zéstupci nebo
externi spolupracovnici) cti a dodriuje platné prévni pfedpisy véetné mezinérodnich
smluv, zékfadni morélni a etické principy. Stavebnl’k odmité jakékoiiv deiiktni jednéni a
tohoto se zdréuje. Stavebnik zejména nedopusti, neschvéEi ani nepovoii iédné pFimé
nebo zprostfedkované jednéni, které by zpflsobilo. is by Stavebnik nebo jakykoliv jeho
zaméstnanec, zéstupce nebo externi spolupracovnik poruéil jakékotiv platné prévni
pfecipisy tS/kajici se upEatkéfsfivi nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli
véak vyluéné i na jakékoiiv nezékonné ovlivnéni, neoprévnéné platbylpiatby
bez prévniho tituiu nebo pinéni takové povahy ve vztahu ke sta'tnim Ufednikflm,
zéstupcflm vefejnf/ch orgémia, rodiném nebo blizkym pfételilm. Vystupuje—li Stavebnik
pro spoieénost CETIN nebo jeho jménem, dévé dodriovéni uvedenych zésad najevo.

12.13Smfouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z niché kaidé mé platnost originélu.
Kaidé ze Smluvnich stran obdrii jedno (1) vyhotovenli

12.14Sou6ésti Smiouvyjsou nésiedujici Pfilohy:

Pffloha ('3. 1 - CTN
PFiloha 6. 2 — Uzemni rozhodnutl' vydané Ufadem méstské éésti mésta Brna, Brno-

Stary Liskovec, Odbor vystavby a Ozemnl'ho pla’novéni —— rozhodnutf o
umisténi stavby Prodlouieni TT 2 Osové ke Kampusu MU v Bohunicich -
1. etapa Brno, Stary Liskovec, Bohunice nové stavba é.j.
MCBSLIIOBSS3I17/0VUP/Sto

Pfiioha ('1. 3 - Pina’ moc ze dne 20.12.2019

CETIN: Stavebnik:

25 M0}?” 2528
V Praze dne
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