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22. NÁHRADA šKODv

Odpovědnost za škodu a předcházení škodám
22.1 Každá Ze Stran nese Odpovědnost Za Způsobenou škodu v rámci platných právních

předpisů a této Smlouvy. Obě Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Pojištění odpovědnosti
22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

Zhotovitel Se zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti
a účinnosti pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Odpovědnosti Za škodu
způsobenou Zhotovitelem třetí Osobě (pojem třetí osoba se chápe ve Smyslu
Smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy Zahrnuje též Investora),
přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč (slovy: padesát
milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje na požádání Investora do čtrnácti (14)
dnů předložit takovouto pojistnou Smlouvu knahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel
povinen Oznámit Investorovi každé skončení účinnosti pojistné Smlouvy, dojde-li
ktakovéto Skutečnosti a vtakovém případě Se Zavazuje bezodkladně uzavřít novou
pojistnou Smlouvu za Shodných podmínek ve vztahu k Investorovi.

Zhotovitel Se dále Zavazuje po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti a
účinnosti pojistnou Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Odpovědnosti Za škodu
způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této
Smlouvy, včetně testovacích provozů, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší
než 250.000.000,- Kč (Slovy: dvě Stě padesát milionů korun českých) a Svinkulací
pojistného plněníve prospěch Investora. Zhotovitel se Zavazuje na požádání Investora
do čtrnácti (14) dnů předložit takovouto pojistnou smlouvu včetně dokladu o vínkulaci
pojistného plnění Investorovi k nahlédnutí. Zároveň je Zhotovitel povinen Oznámit
Investorovi každé skončení účinnosti pojistné Smlouvy, dojde-li k takovéto Skutečnosti
a vtakovém případě Se Zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou Smlouvu Za
Shodných podmínek ve vztahu k Investorovi.

Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní Své Závazky z pojistné Smlouvy,
zejména že předloží Zhotovitel Zástupci Investora důkaz O úhradě pojistného, jakmile
tak učinil.

V případě, že Zhotovitel neuZavře pojistnou Smlouvu dle tohoto článku, neudrží
pojistnou Smlouvu v platnosti a účinnosti nebo uzavření pojistné Smlouvy a její udržení
v platnosti a účinnosti neprokáže, je pojistnou Smlouvu dle tohoto článku oprávněn
uzavřít Investor. Náklady v takovém případě neSe Zhotovitel a mohou být InveStorem
Odečteny Z Ceny Za celý Projekt.

Zhotovitel je povinen Oznámit Investorovi a pojišťovně každou škodu Způsobenou
činností Zhotovitele třetí Osobě, a to nejpozději do tří (3) dnů od vzniku této škody.

Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilívedoucí k tomu, aby mohla být náhrada
škody pojišťovnou uznána a uhrazena Z pojistného plnění.

Zhotovitel je povinen Zajistit, abyjakýkoli poddodavatel použitýv Souvislosti S realizací
jakékoli části Díla byl pojištěn ve Stejném rozsahu, jakje vyžadováno po Zhotoviteli dle
tohoto čl. 22 této Smlouvy, případně aby pojištění Zhotovitele dle tohoto čl. 22 této
Smlouvy krylo i veškerou škodu Způsobenou daným poddodavatelem.
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Vyloučení odpovědnosti
22.9

22.10

22.11

Žádná Ze Stran neodpovídá Za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného
nebo jinak chybného Zadání, které obdržela od druhé Strany. V případě, že Investor
poskytl Zhotoviteli chybné Zadání a Zhotovitel S ohledem na Svou povinnost
poskytovat plnění S odbornou péčí mohl a měl chybnost takového Zadání Zjistit, smí
Se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze vpřípadě, že na chybně Zadání
Investora písemně upozornil bez Zbytečného odkladu a Investor trval na původním
Zadání

Žádná Ze Smluvních Stran není odpovědná Za škodu, prokáže-li, že jí ve Splnění
povinnosti Ze Smlouvy dočasně nebo trvale Zabránila mimořádná nepředvídatelná a
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli. (§ 2913 odst. 2 občanského
Zákoníku).

Smluvní Strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez Zbytečného odkladu
na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelně překážky bránící řádněmu
plnění této Smlouvy. Smluvní Strany Se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
k odvrácení a překonánítěchto překážek.

Náhrada škody
22.12

22.13

23. SAN KCE

23.1

Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky,
přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni
vzniku škody.

Každá ze smluvních Stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se
jedná o porušení povinnosti, na kterou Se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém
rozsahu.

Smluvní strany se dohodly, že vybrané povinnosti Ztéto Smlouvy budou Zajištěny
následujícími Smluvními pokutami.

Pokuty v souvislosti s prováděním Stavby
23.1.1 Překročí-Ii Zhotovitel termín Praktického dokončení Stavby, je Investor

oprávněn uplatnit a Zhotovitel je povinen Zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,1 % z Ceny Za celý Projekt Za každý i Započatý den prodlení.

23.1.2 Překročí-Ii Zhotovitel termín UvedeníStavby do provozu, je Investor Oprávněn
uplatnit a Zhotovitel je povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z Ceny
za celý Projekt za každý i Započatý den prodlení.

23.1.3 Bude-li Zhotovitel vprodlení srealizací Díla Oproti kterémukoli Z Milníků,
vyjma těch Milníků, jejichž nedodržení je Sankcionováno dle Odst. 23.1.1 a
23.1.2 této Smlouvy, je Investor Oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,005 % Ceny za celý Projekt za každý i
započatý den prodleníve vztahu ke kterémukoliv Z tam uvedených Závazných
termínů. V případě Splněnídalšího návazného termínu uvedeného v Milnících
nebo posledního Milníku budou Smluvní pokuty dosud vyměřené dle tohoto
odst. 23.1.3 Smlouvy Zhotoviteli v plné výši vráceny Zpět.
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23.1.4 Bude-li Zhotovitel V prodlení S Odstraněním vady a/nebo nedodělku
Zjištěných v rámci (i) Předpřejímkyv termínu uvedeném v odst.10.9.10.5 této
Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen Zaplatit Smluvní
pokutu ve výši 0,025 % Ceny Za celý Projekt Za každý i Započatý den prodlení
až do dne úplného Odstraněnívšech vad a nedodělků.

Pokuty v souvislosti s pojistnými smlouvami
23.1.5

Různé pokuty
23.1.6

23.1.7

23.1.8

23.1.9

Bude-li Zhotovitel vprodlení s předložením jakékoliv pojistné Smlouvy, Či
dokladu o vinkulaci pojistného plnění, je Investor oprávněn uplatnit a
Zhotovitel povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset
tisíc korun českých) Za každý i Započatý den prodlení a chybějící smlouvu či
doklad.

Bude-li Zhotovitel vprodlení S odstraněním kterékoliv Záruční vady, je
Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen Zaplatit Smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč (Slovy: pět set korun českých) Za každý i Započatý den
prodloužení lhůty, která byla v této Smlouvě stanovena pro odstranění vady,
a to ve vztahu ke každé Záručnívadě zvlášťa až do doby Skutečného a úplného
odstraněnívady.

Nezajistí-Ii Zhotovitel účast Stavbyvedoucího, resp. oprávněné osoby
Zhotovitele zajišťující tuto funkci (dále jen „Stavbyvedoucí“), na řádně
svolaném kontrolním dnu, Svýjimkou případů, kdy bude Stavbyvedoucí
předem omluven Z důvodu nemoci nebo čerpání řádné dovolené, avšak ne
vícekrát než čtyřikrát (4×) za kalendářní rok, resp. s výjimkou případů, kdy
Zhotovitel zajistí adekvátní zastoupení osoby stavbyvedoucího na takovém
kontrolním dni, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen Zaplatit
smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých) Za každý
kontrolní den, jehož Se Stavbyvedoucí nezúčastnil bez náhrady či řádné
omluvy doložené potvrzením O pracovní neschopnosti nebo výkazem
o čerpání řádné dovolené.

Bude-li Zhotovitel vprodlení s předáním Investoroví řádného nebo
upřesněného (aktualizovaného) Časového harmonogramu, je Investor
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši
10000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých) Za každý i Započatý den prodlení
s předáním řádného Časového harmonogramu nebo upřesněného
(aktualizovaného) Časového harmonogramu; vpřípadě upřesněných
(aktualizovaných) Časových harmonogramü Se prodlení počítá Ode dne
následujícího po dni, kdy měl být upřesněný (aktualizovaný) Časový
harmonogram předán do dne jeho skutečného předání nebo do dne
skutečného předání nejbližšího následujícího upřesněného (aktualizovaného)
Časového harmonogramu.

Poruší-li Zhotovitel jakýkoliv Závazek dle ustanovení Odst. 5.1, 5.2, 5.4 nebo
5.5 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen Zaplatit
Smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (Slovy: jeden milion korun českých) Za
každý jednotlivý případ takového porušení.
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Pokuty za porušení Smlouvy při fakturaci
23.1.10 Bude-li Zhotovitel V prodlení s vystavením konečné faktury Za Dílo dle Odst.

13.24.1 této Smlouvy, je Investor oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen
Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (Slovy: deset tisíc korun českých)
Za každý i Započatý den prodlení S vystavením řádné konečné faktury.

23.1.11 Převede-li (postoupí) Zhotovitel jakoukoliv pohledávku Za Investorem na třetí
Osobu vrozporu stouto Smlouvou, Zaplatí Zhotovitel Investorovi Smluvní
pokutu ve výši 30 % Z nominální hodnoty převedené (postoupené)
pohledávky.

Pokuty v souvislosti s bankovní zárukou
23.1.12 Nepředloží-li Zhotovitel doklady prokazující vznik bankovní Záruky Za včasné

a řádné provedení Díla dle této Smlouvy (případně doklad O jejím prodloužení
v případě posunu termínu předání Díla Investorovi) ve Sjednané lhůtě, ani
v náhradní dvoutýdenní lhůtě, je Investor Oprávněn uplatnit a Zhotovitel
povinen Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů
korun českých).

Pokuty v souvislosti s porušením BOZP, P0, OŽP a OMO
23.1.13 Bude-li Zhotovitel v prodlení se Splněním některé povinnosti dle odst. 16.15,

16.16 a 16.17 této Smlouvy, uhradí Investorovi smluvní pokutu (pokuty)
v souladu S Přílohou č. 7 této Smlouvy.

Pokuty v souvislosti s Opakovaným porušením Smlouvy
23.1.14V případě, že Zhotovitel opakovaně porušuje kteroukoliv svou smluvní

povinnost (včetně smluvních povinností, pro které jsou sjednány Zvláštní
smluvní pokuty), za jejíž porušení byl již opakovaně (nejméně dvakrát (2x))
písemně upozorněn, z toho nejméně jednou (1×) S výslovným poukazem na
možnost uložení Smluvní pokuty podle tohoto Odst. 23.1.14, je Investor
oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výší
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý takový případ
porušování smluvní povinnosti; pokračuje-li Zhotovitel vporušování téže
smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle
tohoto odst. 23.1.14 lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování
stejné smluvní povinnosti, přičemž však Souhrn všech smluvních pokut
uložených Za porušování Stejných nebo různých Smluvních povinností podle
tohoto odst. 23.1.14 nesmí překročit 5 % z Ceny za celý Projekt.

Společná ustanovení o smluvních pokutách
23.2

23.3

23.4

Investor je oprávněn k úhradě Smluvních pokut Sjednaných touto Smlouvou využít
Zádržné, popř. bankovnízáruku.

Smluvní pokuty jsou Splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy
Oprávněné Smluvní strany kjejich úhradě povinnou Smluvní Stranou, není-li ve výzvě
uvedena lhůta delší.

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Investora na splnění povinnosti Smluvní
pokutou zajištěné.
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24.

23.5 Není-li dále Stanoveno jinak, Zaplaceníjakékoliv sjednané Smluvní pokuty nezbavuje
povinnou Smluvní Stranu povinnosti Splnit Své Závazky.

23.6 Zaplacením jakékoliv Sjednané Smluvní pokuty není dotčen nárok poškozené Strany na
náhradu škody v plném rozsahu.

23.7 Nárok na ZaplaceníSmluvní pokuty není podmíněn zaviněním na Straně Strany povinné
k její úhradě.

23.8 Maximálnívýše pokut je Ohraničena výší 15 % z celkové Ceny Za celý Projekt bez daně
Z přidané hodnoty.

PLATNOST A účıNNoST SMLouvY

Platnost a účinnost
24.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.

24.2 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jsou kumulativně splněny následující
podmínky:

24.2.1 Zhotovitel převzal pravomocně Stavební povolení; a

24.2.2 došlo k uveřejněnítéto Smlouvy v registru smluv.

24.3 Investor doručí Zhotoviteli písemnou instrukcí k převzetí staveniště ve Znění dle
Přílohy č. 8 této Smlouvy, a to bud' osobně nebo doporučeným dopisem či jinou
formou registrovaného poštovního styku na adresu Zhotovitele uvedenou na titulní
stránce této Smlouvy („Instrukce”).

24.4 Smluvní Strany potvrzují, že v případě, že se Zhotovitel nedostaví k převzetí staveniště
v den uvedený v Instrukci, považuje se staveniště za předané tímto dnem. Zhotovitel
je povinen zahájit realizaci Díla, jak uvedeno v odst. 10.2 a 10.3 této Smlouvy.
O předání a převzetí Staveniště bude mezi Smluvními Stranami Sepsán protokol, který
bude podepsán oběma smluvními stranami.

Odstoupení od Smlouvy
24.5 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze zdůvodů

stanovených touto Smlouvou.

24.6 Investor je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

24.6.1 prodlení Zhotovitele s předáním jakékoliv částí Díla po dobu delší než třicet
(30) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud
Zhotovitel nezjedná nápravu ani vdodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu
k tomu Investor poskytne v písemné výzvě ke Splnění povinnosti, přičemž tato
lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy,“
a/nebo,“

24.6.2 prodlení Zhotovitele s dodržením Milníků po dobu delší než šedesát (60) dnů
oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel
nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu
Investor poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta
nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo
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24.7

24.8

24.9

24.6.3 poruší-li Zhotovitel Svůj Závazek uhradit peněžní Záruku dle odst. 18.1 této
Smlouvy nebo předložit bankovní Záruku dle Odst. 18.2 této Smlouvy,“ a/nebo

24.6.4 Zhotovitel Se ocitne v Úpadku.

Zhotovitel je oprávněn OdStOupit Od této Smlouvy v případě prodlení Investora Se
Zaplacením jakékoliv Splatné částky vyšší než 40.000.000,- Kč (Slovy: čtyřicet milionů
korun českých) v Součtu po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud Investor nezjedná
nápravu ani v dodatečné přiměřeně lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v
písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet
(30) dnů od doručenítakovéto výzvy; a/nebo`

Každá smluvní strana je Oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě prodlení
druhé Strany s plněním Závazků podle této Smlouvy po dobu delší než devadesát (90)
dnů, pokud druhá Smluvnístrana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
která jí byla Smluvní Stranou poskytnuta na Základě písemné výzvy ke splnění
povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení
takovéto výzvy.

Účinky Odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení
O odstoupení druhé Smluvní straně.

Následky ukončení účinnosti Smlouvy
24.10

24.11

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se
záruk a nároků z odpovědnosti za vady, nároky Z odpovědnosti Za škodu a nároky Ze
Smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení
o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, zjejichž povahy vyplývá, že mají
trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Skutečnostmi uvedenými vtéto Smlouvě
nejsou dotčeny další důvody pro Zrušení Smlouvy, stanovené Zvláštními právními
předpisy, pokud Se na tuto Smlouvu budou tyto aplikovat.

Na ukončení účinnosti této Smlouvy Se aplikují ustanovení Občanského Zákoníku,
jejichž aplikaci tato Smlouva nevylučuje.

25. ŘEŠENÍ SPoRŮ

Volba práva
25.1 Tato Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky.

Řešení Sporů
25.2

25.3

Smluvní Strany Se Zavazují vyvinout maximální úsilí k Odstranění vzájemných sporů
vzniklých na Základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů
O její výklad či platnost a usilovat Se O jejich vyřešení nejprve Smírně prostřednictvím
jednání Oprávněných osob nebo pověřených Zástupců.

V případě, že jakýkoli spor Smluvních stran nebude vyřešen dohodou dle odst. 25.2,
bude takový Spor postoupen a S konečnou platností rozhodnut příslušným českým
Soudem vSOuladu Se Zákonem č. 99/1963 Sb., občanský Soudní řád, ve Znění
pozdějších předpisů.
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26. ZÁVĚREČNÁ uSTANovENí

Změna Smlouvy
26.1

26.2

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních Stran o předmětu této Smlouvy.
Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních Stran ve formě
Samostatně číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných statutárními orgány
smluvních stran, nebo osobami písemně zmocněnými k Zastupování smluvních stran.
Strany tímto ve smyslu § 564 Občanského Zákoníku výslovně vylučují provedení Změn
Smlouvyjiným Způsobem.

Na Základě výslovně dohody Smluvních stran, které jsou podnikateli, Se neuplatní
ustanovení § 1799 a 1800 Občanského Zákoníku O neúčinnosti doložek smluv
uzavřených adhezním způsobem. SmluvníStranytímtO dále prohlašují, že Se v právním
vztahu založeném touto Smlouvou nepřihlíží kobchodním zvyklostem, a tedy
Obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními Zákona, jež nemají donucující
účinky.

Salvatorská klauzule
26.3 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo

nevynutitelným nebo Se jím Stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost Ostatních ustanovení této Smlouvy,
nevyplývá-Ii Zdonucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se
Zavazujítakové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného
ustanovení.

Uveřejnění Smlouvy a souvisejících údajů
26.4

26.5

26.6

Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla Smlouva včetnějejích příloh včetně všech jejich
změn a případných dodatků uveřejněna způsobem dle relevantní právní úpravy pro
zadávání veřejných zakázek, Stejně tak jako aby byly uveřejněny další skutečnosti
vztahující se k této Smlouvě, které relevantní právní úprava pro zadávání veřejných
zakázek vyžaduje.

Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru Smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
Ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se dohodly, že Smlouvu v souladu s tímto Zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději
do 30 dnů od podpisu Smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit
smlouvu v registru Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen poskytovat Investorovi včas veškeré údaje nezbytné pro plnění
povinností Investora uveřejňovat informace či dokumenty postupy Stanovenými
právními předpisy.

Přechod práv a povinností
26.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající Z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran.
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Posouzení práv a povinností
26.8 Investor je oprávněn postoupit jakákoliv nebo všechna práva a převést jakékoli

povinnosti Z této Smlouvy nebo její jakékoliv části dle Svého uvážení třetí Straně.
V takovém případě Se Zhotovitel Zavazuje převod práva a Závazků akceptovat a uzavřít
o tomto převodu dodatek Smlouvy o ceSi práv a Závazků Z Investora na třetí Stranu.

26.9 Zhotovitel není oprávněn postoupit ani Zastavit peněžité nároky vůči Investorovi
na třetíosobu bez předchozího písemného Souhlasu Investora S výjimkou pohledávek,
které budou více jak šedesát (60) dnů po Splatnosti, upozornil-li Zhotovitel Investora
na tuto možnost písemně a poskytl-li mu vtakovém upozornění přiměřenou lhůtu
k nápravě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů.

Započtení
26.10 Zhotovitel není bez písemného souhlasu Investora oprávněn provést Započtení

jakékoli Své pohledávky vůči Investorovi, a to jak pohledávky vlastní, tak nabyté
v důsledku postoupení s výjimkou uvedenou v Odst. 26.9 éto Smlouvy.

Promlčení
26.11 V souladu s § 630 Občanského zákoníku Si smluvní Strany Sjednávají promlčecí lhůtu

v délce trvání 5 let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

Strana 48 (celkem 106) lČ: 25488627, DIČ: (225488627, Krajská Zdravotní as. je vedena Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl B vložka 15504



 Strana  (celkem ) Strana  (celkem )

Krajská Zdravotní, a.S.
Sociální péče 3316/12A
40113 Ustí nad Labem

Tel.: +420 477114105
Fax: +420 477114 900

ìąż Krajská Zdravotní a.S. e-mail: Sekretariatgr@kzcr.eu

Seznam příloh
26.12 Nedílnou Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č.

Příloha č. :

Příloha č. :

Příloha č. :

Příloha č. :

Příloha č. :

Příloha č. :

Příloha č. :

Příloha č. :

Příloha č. :

1: Zadání Investora

A.

G.

Projektová dokumentace pro provádění Stavby

Vydaná rozhodnutí o povolení Stavby vč. podkladů na Základě kterých byla
vydána

Milníky

Identifikace místa provedení Stavby a jednotlivých dotčených parcel a
Staveb

Průzkumy Staveniště

Základní dokumentace Sloužící k orientaci v projektu

Nezávazný podklad - Harmonogram projektanta

Soupis prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Metodika projektového řízení

Oprávněné osoby

Všeobecné podmínky provádění

Seznam Významných poddodavatelů

Sankce za porušení BOZP, PO, oŽP a oıvıo

Vzor Instrukce

Realizační tým

Zvláštní podmínky pro některé dodávky
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Smluvní Strany prohlašují, že Si tuto Smlouvu přečetly, že S jejím obsahem Souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany Svoje podpisy.

Investor

V Ústí nad Labem
Digitálně podepsal

Ing' Petr Ing. Petr Fiala
° Datum: 2020.09.24

F 'a 'a 12:23:20 +02'00'

Krajská zdravotní a.S.

Ing. Petr Fiala

generální ředitel

Zhotovitel

V Praze
Digitálně podepsal lng. Karel

lng. Karel Vol Volf
Datum: 2020.09.29 12:22:19

Za sdružení „Společnost Metrostav - DIZ - BAK
- NEPRO - Masarykova Nemocnice"

lng. Karel Volf

jednatel Společnosti Metrostav DIZ S.r.o.

Zhotovitel

V Praze
Digitálně podepsal Ing. Radek
Mrázek, MBA
Datum: 2020.09.25 12:18:58

Ing.Radek
Mrázek, MBA

Za sdružení „Společnost Metrostav - DIZ - BAK
- NEPRO - Masarykova Nemocnice"

lng. Radek Mrázek, MBA

místopředseda představenstva společnosti BAK
Stavební, a.S.

Zhotovitel

V Praze
Digitálně podepsal lng.
Josef Špryňar
Datum: 2020.09.25
14:06:47 +02'OO'

lng. Josef

Za Sdružení „Společnost Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO - Masarykova Nemocnice"

Ing. Josef Špryňar

Metrostav a.S.

ředitel divize 8, na Základě plné moci

Zhotovitel

V Praze
Digitálně podepsal lng.
PETR ZÁBSKÝlng. PETR

ZABSKY rêšz'ľzžišgzggzzg
Za sdružení „Společnost Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO - Masarykova Nemocnice"

Ing. Petr Zábský

jednatel společnosti Metrostav DIZ S.r.o.

Zhotovitel

V Praze
Digitálně podepsal lng. Martin Šroubek

I ng Ma rtl n DN; cc, 2.5:4.97=NTRCZ'Z7342093, øzNEPRo. v . .
stavebnı a.S., ou=Z, cn=lng. Martin Sroubek,

V sn=Šroubek. giverıName=Martinı
S rou be k SenaıNumberzPšszsoó

Datum: 2020.0925 12:58:55 +0200'

Za sdružení „Společnost Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO - Masarykova Nemocnice"

lng. Martin Šroubek

místopředseda představenstva Společnosti BAK
Stavební, a.S.
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