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Č'lánck ll
ziikladni tLstatltlvctl i

l. Zástupci smluvrrích stran podepisujici futo smlouyu prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dale jen ,,identifikační údajď') a taktéž oprár,něni

k podnikání jsou v souladu s právní skuteěností v době uzaťení této smlouvy,
b) fu podle vnitřnich piedpisů nebo jiného obdobného předpisu či roáodnutí orgánu jsou

opráměni podepsat tuto smlouvu,
c) že k platnosti smlouvy ze strany zlrotovitele neni potřeba podpisu jiné osoby či dalšího

právního úkonu,
d) že ze strarry objednatele roáodla o uzavřeni této smlovy na realizaci stavby č, 19058 -

,.Roďiřeni veřejného osvětlení na ulici Nad Trati, Havířov - Dolní Suchď' Rada města

}lavířova dne l 9. l a.2020, č{slo usnesení 2525/S?RM l2a20,
e) že áotoviteli byla přidělena veřejná zakétzka objednatele "*rt. PZ|526IOKS/20 -

,.Rozšjření veřejného osvětlení na ulici Nad Tratí, Havířov * Dolni §ughá" v souladu

s čl, V|! odst" 3. Zásad zadávání veřejných zakazek malého roashau statutarním mÓstem

Haviřov zn. ZS/828/RMH/20 1 ó.

2. Smluvni stTany se zavazují, že zastupci smluvních slran, podepisujicí tuto smlouvu, změny

sÝ"l, identiťlkačnich údajů písemrrě ozrrámí bez prcrdleni druhé smluvní stťaně.

Pisemné oznámení o znrěně identifitcačních údajů, a to včetflě změny bankovn{ho spojení

smluvni strana zašle k rulcínr osoby pověřené z,astupováním druhé smluvní strany ve věcech

technických.
Pisenrné oznámení cr změně bankovní}io spojeni srnlurrni strana doložl kopií smlour,y o

' zřízeni daného ričtu.
Fisemné oznámení o změně zástupce smluvní §trany, podepisujícího tuto smlouw, smluvni

strana doloží dokladem o volbě nebo jmenoviání.

V pisernném oznámení sn:lluvní §trana vždy uvede odkař,na evidenčni značku snrlouvy a

dafum účinnosti ožnarnovarré aněny.

3. Zhotovitel výslor.ně prohlašuje:
3"1, že je odborně způsobilý k zajištění předměfu plnění podle této smlourry a po celou

d,obu tnvání tétcr srnlouly zajistí piatn§§t veškerých příslušných oprávněni, koncesí.
licencí, atestů a certifikátů, ježjsou nezbltné pro prováděrrí stavby,

3.2, že mu před uzavřením této smlour,y bylo objednatelem poskytnuto l paré pmjektové
dokumentace stavby, přičemž za správnost a úplnost příslušné dokumenrace
odpovídá objednatel,

3,3. že se Ťádně seznámil s projektovou dokumentací stal,by (výkresová, textová a
dokladová óást, vr_fkaz vj,měr) i s nristem realizace díla,

3.4. že odvede na výstupu daň z přidané hodno§ z plrrěni dle této smlour1..

4, Objednatg| vý5lovně prohluSuj",
4.1. že není vsouvislosti splněním pŤedmětu této smlour1 osobou povirrnou kdani

z přidané hodnoty,
4.2. že nebude uplatněn režirn přenesoné daňové povinnosti podie § 92e zÁkona Č.

235?aa4 Sb., o dani z přidane hodnoty. ve znění pozdějších předpisů,

4.3, že zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu
z{kona č. 235i2004 Sb.



Čtanet Itt
Pfudmět smlouly

1. Zlrotovitel se zavazuje provést samostatně. s potřebnou péčí, na sťrj náklad a nebezpečí:
1.1, stavbu,,R.ozšíření veře"jného osvětleni naulici Nad Tratí, Havířov - Dolní Suclrá" (dá[e

též,,stavba" nebo ,,dílo"), v rozsahu podle:
a) projektové dokumentac€, ?píacované ELEKTRO Ing. Klíma, Tř€bíč, Tornáše

Bati l04l z března 20l7, čislo zakfuky 120520|715,
b) podm{nek pro prcvedsní stavby stanovených pravomocným územnírn rozhodnutí

a pravomo§ným stavebním povolením,
c) obcťrodních podmínek stanovených touto smlottvou o dílo,
Zhotovením stavby podle bodu 1.1., smluvní strany rozumí úplné, funkčni a bezvadné
proveden{ všectr siavebních prací, montriřních prací a konstrukcí, včetně dodávek
potřebuých materiálů azailzení nezbytných pro řádné dokončeni dila, dále provedení
všech činnosti souvisejicích s dodávkou stavebnich prací a konstrukcí, jejichž
provedení je pfo řádné dokončení dila nezbytné (např.: zařízeni staveniště,
bezpečnostni opatfuni, přechodné dopravní značeni, dokumentace skutečného
provedení stavby apod,) včetně koordir:ační a kompletačrť činnosti celé stavby,

l,2. vypracovrfurí projektové dokumen{ace skutečného provedení stavby, jako součásti
dodávky stavby.

2, Zhotovitel,jako součást dodávky stavby, zajistí a provede na svůj náklad následující práce
a čirurosti:
- udrfuvání přístupových komunikaci ke stavbě

obsluár} provoz a přístup pohotovostnim a požarním vozidlům
- projeduaní se všerni dotčenýrni právnickýrrri i fyáckými osobami rczsahu a časového

průbělru stavebniclr praci, které se jich doťýkajt
- odstraňování odpadů a nečistot vadktých jeho ěinností. a to v souladu s přislušnlimi

předpisy, zejméng ekologickými a o likvidaci odpadů
- předaní objednateli k přejimacírnu řízsní dokončené stavby projeklovou dokumentaci

skutečného provedení stavby ve dvou vyhotovenich a kopii stavebního deníku.

3. Rozsah přednrětu stavby, v,četně technických a uživatelslcých standardů "je 
yymezsn

realizačni projektcrvorr dokumentagi.

4. Případné změny opťoti pfudané projektové dokumentaci nesmí z.hot§vilel provést bez
předchozího povoleni objednatel s.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dllo převzít a zaplatit zanéj zlrotoviteli dohoduutou
cernr díla.

6. Snrluvní strany proirlašují, že předmět plnění podle teto srnlouvy rrení plněnínr nemoŽ;tým,

a že smlouvu uzavíraji po pečlivérn zvážení všech mofuýeh důsledků.

Čtanet tV
vlastnictví k dílu

1. Vla§tnikem zhotovovaného dila je od počátku objednatel.
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i,

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalšíeh věci
potřebných k provedení díla,je zhotovitel. ktery nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez

oh]edu na zavinění,

Srnluvni strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předáni

dila ajeho převzeti objednatelem nese nebezpeči škody na zhotovovaném díle.

Čtanet v
Místo plněni a předrá,ni dila

Místem plnění a pŤedrfurí díla je křižovatka ulic Nad Trati x Praehaticka" HavíŤov-Dolni
Suchánapozerncich parc"č. 2'l34l1,275013,2735,2449,2448.2447,2180 a2457 k,ú. Dohil
Such& obec Havířov.

Zjistí-ti zhotovitel při provádění díIa skryté překážky týkající se rnísta plněni, které

znomožňují dílo provést dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnosl pisemnč
nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit zástupci objednatele ve věcecb technických.
Zhotoútel je povinen v tomto oznámení navrhnout i zrrěnu díla.

Čtanet< Vt
Termín plněni

1, Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dilo nejpozději do

l5.11.2020.
Protokoi o předaní a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou
srnluvrrich stran,,je nedílnou součásti stavebniho deníku.

2, Zhotovitel je povinen z*hájit, provádět a dokončit práee na díle tak, aby se nedostal do
prodlení s termíny sjednanými v této smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 14 kalendářnich dnů ode dne

předání staveniště,

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a
objednatelje povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

5" Pokud v průběhu provádění díla dojde k nepředvidatelné mněně rozsahu praci oproti
projektové dokurnentaci stavby, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku
pŤiměfuně znrěnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného

smlumími stranami před uplynutím terrnínu uvedeného v odst, l tohoto člrfu:ku.

O aněnu termínu áotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutirn termínu

uvedeného v odst, 1 tohoto ělánku,

6. Pokud v pruběhu provádění díla dojde k nepříznivým klirnatickým podminkánr. za kterých
nelze dodržeí požadovanorr kvalitu díla, přípaelně dilo nolze provádět, zhotovitel přerrrší na

nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do

stavebniho deníku. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termin Ňončen! dila
uvedený v odstr" 1 tohoto článku. Tento zápis ve stavebním deníku, pisenrně akceptovaný

zastupcem objednatele i projektantem, §e Sane závazným podkladem pro dodatečné

-]



uzavřeni dodatkrr k této smlouvě o dílo.

7. V případě, že o to objednatel požáďá, přeruši zJrotovitel práce na díle, Po dobu přerušení
prací neběží termíny tím dotčené.

8. Před započetim dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodrrotí skutečný
technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před
znovuzahájením realizace stavby sjednají srnluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.

9, Bude-li přerušení dle odst. 6. a7",1ohoto článku trvat déle než ťi měsíee, je objednatel
povinen uhradit zhotovitsli již realimvané pníce v plné výši,

l0" Trvá-ti přerušerri prací raa dílo déle než dvanáct měsíců, z důvcdů lež{cích na straně
objednatele, zšxazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Srnluvni strany
provedou vyrovnání vzrájemnýeh pohledrivek dohodou.

čtaner vlt
Cena díla podle závarrého rozpočtu

1, Cena smlor.lvy je stanovena na základě cenové nabídky áotovite]e a činí:
Cetla za 1lroveilctlé clílo [.tez [)}'ll
I]PH 2l %
Cena za píovt-clctlr,{ dílo ce lkerll rč, DPFI

] 7 l 90l .L){J Kč
7B ()99.00 Kc'

45(| ()(X1.0() Kč.

]

_1

,t

ZhotovitEi prohlašuje" že eena je pevná a nepřekročiteiná podle ávazného roqpočtu a
nejv}še připustná k dosažení aírněru objednaiele a k naplnění předmštu dila aplatí po celou
dobu realizace dílff" nedojde-li nrezi smluvnimi stranami k dohodč o zrněně mzsahu díla dle
článku IX, této smlouvy.

Cena je stzurovena dle projektové dokum§ntac€ stavby a dle položkor,ého rozpočtu stavby
vč, rekapitulace celkoqých nakladů stavby, zpraeovaného zlrotovitelem v souladu s vYkazy
výměr a projektovou dokumentaci stavby.

V eeně jsou zahrnuty veškeré naklady a qfda.ie zhotovitele nutné pro řádné a úplné zhotorrení
díla a to vč. souvisejícich poplatkú. Cena obsahuje i případné zvýšené n:iklady spojené
s vývojem cen v§tupních nákladů. a to až du doby ukončeni di]a.

5, Zhotovitel odpovída za t0, že sazba daně zpňdané hodno§ je stanovena vsouladu
s platnými právnimi pŤedpisy.

Zlrirtor,iteI odpovidá za to. že sazba clartč z pr'idané lrodttr.rtr .ie v létrr st,ttlotivr-\ v cloběicjilrtr
uzar,řeni slitllL)\,el]il v srtulacju s platrlýrTli ;lrár,nínii přetlpist,,

Sjcdnarrá cena nrttžc liÝt zIrtřrtěni] pouzt" rchcly, pokud po podpisrr tťlo sttlltlttlt,t přeld

zdanitclnÝrrl plliěr,iitl cloiilc kc ztllčnĚ sazl,lv l)PIl. \" ttrnllcr připar_lč zltritoritcl od;rovi.lll za

ttl, že sazba danč zpiidaIré hudnot1, F,udc tla tlgtir,ll,útrl dokla,.lrr slilllo\,šlla r scrulacltl

s 1l|rrtrrj,rlri ;_lrtir,nirtti přcclllis1,. |zn. že z.lloto\,itr:l k cené Lrez DPl-] r,tťritu.ic I)I}Il v plattrc

r,ýši. Srnltrvttí strlttlt se drrhcldl1,. ž_e l přípaciě z.nlčtlt,c..,Il\, \,dťrsl,--dktr ztrrěn!'sazb_l DPH
netlí titttlrrr kc slnlour,ě ttzttt,ilal dcrdatek.

6
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čtanet vttt
Platební podminky

i. smlurmí , že zÁ průběhuplněni srnlouvy nrirok na álohy

ze stíany dnatel a'ait v pruúehu plnění smloulry pŤiměřenou

ěástodm , § 261 012 §b,, občanský zákonik,

2. Na předrnět dila se nesjednávají dilčí měsíěni plněni,

3. dokončeného dílavystavitdaňový doklad (dále

ráoe max" rlo výše 'iOV",celkové ceny dila vč,

DPH.

vad.

5.Lhůtasplatnostifaktwjedohodousmlrrvních§tran§tanovena14dnůoddoručenífaktury
objednateli"

6, Doručeni fa}ťul."v ztrotovitel provedc osobně nebo doručeŇou prostřednictvím poš§,

,1'Zhotoviteljepor.i,lFn.zajistit,abyfaktura"kron:ěnáieátostístanovenýchplatnýmiprávní
předpisy, obsahova|a t §to uoaJe:

7.1. označeni plátce:
statutámi město Havířov
odbor kornunálníc}r služcb

Svornosti 86/2

?36 0l Haviřov-Město

l, této smlouvy,
touvy o díIo (er,,idenrní značka objednatele

7.3, bankovní spojení: dle članku I této smlouvy,

faktury a jeho vlastnoruční podpis,

snou a objednatelem odsouhlasenou

dávek,

-E
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h1 ..Ziišt'ovací prottrk<tl". z nčltož bucle Llatrn.i průběh prtrstal,ěttrrsti a flnancoviirrí dilir,

Nebude-li lirkturirt,rbsahůvttt nčktcrclu nálr-,ž_itristdlc, článku \IlI1. odst. 7.. ttlttl sntlotttx. rlctro
budc-li chl,httč rl,ťtčto,,,átl,.r celtlr. trebcr burcle-li chl,bně prtrvedcntr člr-,rrění prrložek podlc
e'látlkLt VIII. odst.7.. této snrlouvy,. ob_ie,Jrratcl vtldnou fhkturu vráti přetl uprlrlnutitlt lh'n
splatntlsti clrulrÉ snllulní stlanč bcz z,aplac,"ttí k 1lrttr,cdcttí oprirt,t \re t,ráccnr-{ thktrrře (llu

titulní strarrčl yt,značí trbiednatc-l důrod vrácení, Zho(clr,]tel prol,cdc o1)rayLl r,1l5(;1y9li111

ncrvi tbktr.rry,. Vrátí-li ob.iedrratel vatlnott i'Ňturtt drult,.i stnluvní strattě. přestává bčžet
pťlvodrrí llruta splatrlosti. Nová llrúrta splatnost| bčží opčt ode dne cJoručení nor,č r.r,lrotovetré
(r_loclal atelenl oprttvené ) lakturt,.

Povitttlost zaplatit.ic splnčrra dnclrl připsárrí přísIušnr-{ čáslkl, tta ťlčet zlrtrlrrrite Ic. ur,ct-ic,ni,

r: článktl l. tr_rto snrlottvr. 1,1,jnrá případu uvcclcnc{llo ,i,e*liitlku VIIl. odst, l().. t,,lto st.lllour\,,
lnlčnu ťtčtu z.hottlvilcl rlilsi objedrratl:]i oz,nárnit přctlenr posttlpel],l sjcdrranjrrr r,,člalrlirr ll.
odst. ].. íéttl stnltlttt,l,.

l0. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
l0.1, proveds bezhotovostrť úhradu pouz§ na úč€t uvedený v centrálnim registru plátců

DFH, a to i v připadě. že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u
ůplat, kdy celková cena díla bude vy§ši než dvojnásobek částky podle ákona
upravujicího provádění plateb v hotovgsti (§ 4 z.č. 25412004 Sb"),

10.2. bez jakékoliv sankce pozastavi lyplacení části rihrady ve vý§i vyťrčtované DFH
uvedené na daňovém dokladu v případě. že se áotovitel starre po podpisu smlauly
nespolehlivýrn plátcem, a to po celou dohu. kdy bude veden jako nespolehlivý plátce,

, l0.3, provede úbadu poza§tavené části DPH podte bodu l0,2, přírno příslušnénru správci
daně (finančnimu uřadu).

l l, Po provedení {rhrady DPH podle bodu 10.3. je úhrada zdanitelného plněilí bez DPH {tj.
pouze zakladu daně) smluvními §tranarni považována za řádnou úhradu dle této smiowry a

zhotoviteli nevaniká fudný narok na úhradu připadných úroků z prodlení, penále, náhrady
škody nebojakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v pŤipadě, že by rnu podobné
sankce byly vyrněřeny spravcem daně.

Článck lX
Znrěn1, rnzsahtr t']íla

Objcdnatcl ntá prtir,o 1ložirclovat z.tnčtl1 r,rozsahu rlíla a zlrotctl,itcl jr., pclr,ineti l1,1o zt-ttčrli
prtlr,ůsl za porJmínck s,iednanj,clr v této stltlottvt'. a odnlitnc-|i Ie.iiclr pťO\rL-deni.ie p.rl,illstt
utnožnit urbjechratcli iejiclr provedr.,llí prosti,cclnictvinr strhjektrr tlcllišnó}ro ocl zht,rtovite lc. a to

při zachrrvárli záruk a odpovr,*cltlclsti za elílo,

7.tlrčlr\,rozsahr.t dí]a rnolrou bÝt požadclr,ánl, 1-rouze ibrmtrtt Znlt\tl,-lt,t-'ho lislit, /"nrěrlovr list

na základč pcržatlal,ktt ob,iedrratele rrvstar,íácltcrvitcl tlo 4 dnů a u\:eclc- t,ltčnr:

].l půr,odní r.]lrlrodnulr' plrrěr.í occttčlrii zitottlvitclerrr dle položktl,"ciltr_l rozpoč'.ttt,

?.2 ntlr,é pTožadi-rr arié plrrění oceněné zht)tovitťlťlrt za slroclttéhrr pcružilÍjedtl,_itkorl,clt ucll

rrvec]en.Ýc|t v rtrzpoůlu, \/ příllarlč, ž* sc trLrde jechrat o jiné pl,iicc a dodárkr. ktcrc se

l rozptlčttt rrenacház_cjí a tr ktr:rých rtelzt t,r,už.ít.icclrrrrtkr_rt!,clt cen rilc položkot'Élro
rc.rzlročtu. prl'edlrlží z_hotovilel ob.jcdrratcli k odsotrlrlasettí tlcrvolt celltr\,otl nabidku ne] toto
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plnění, které provede dle Cenové soustavy Úshvu raoionaljzace ve stavebnictvi ÚR§
Fraha), platné v době uzaviráni dodatku k této snr]ouvě-

2.3 výslednou změnu rozsnhu díla (vícepráce, méněpráce).
Zmčnoť list musí být podepsán oprávněnými zísfupoi smluvních stran ve věcsch
technickych.

Veškeré rrrěny musí být pisemně dohodnuty v dodatku k této smlouvě podepsaného
smluvnírni §tranami před zahájenim realizace viceprací. V případě, že zhotovitel provede
vícepráce trez předchozího řádně uzavŤeného písemného dodatku, rremá nárok na jejich
rlhradu.

Smluvrť strany sjednávají. že za vicepráce budou považovat pCIuz€ plněni nad rámec této
smlouvy, kterÉ však s prováděnirn díla souvisí. Dále sjednávají, že růst cen rnateriálů a praci
během provádĚní díla neni pol,ažován za r.icepráce, afe je rizikern áotovitele. které jde
k jeho tíá.

Smluvní §funy sjednávají, že za, méněpráce budou považovat plněni touto smlouvou
předvídané, avšak neuskutečněné nebo plnění sice uskutečněné, avšak v menšim rozsahu,
než se předpokládalo,

Zhotovitel je povinen vést veškerou evídenci navrhovaných, odrnítnut'ch a odsouhlasených
aněn rozsahu díla po celou dobu realizace díla a je povinen zajistit, že arrěna bude
provedena v realizačni dokumentaci stavby.

Čtanet X
Jakost ctíla

Zhotovitel je povinen provést a dokončit díto v souladu s projektovou dokumentaci,
pnívními předpisy, toulo smlouvou, pokyny objednatele a řádrrou stavební praxí, vždy ve
vysokě kvalitĚ odpovída.iíci charakteru a qíznamu díla. Dílo musi splňovat kvalitativni
požadavky clefinované příslušnými právně zavaznými i doporučenými českýrni a
ewopskýrni technickými normarni {Č§N, ČSN ENl a respeklovai stanoúska a rozhodnutí
organŮ statrd správy (veřejnoprávních orgránů). Doporučené normy ČSN se pro dílo povazuji
za nonny závané. Při rozdilu v ustanovenich norem plati ustanovení norrrry výhodnější pro
objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností stavby uspokoji stanovené
potřeby objednatele, tj. vyuátelnost, bezpeěnost, bezporuchovost, udržovatelnost,
hospodárnost a ochranu životniho prostředi,

Zbotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce lryhowjlci požadavkům
kladeným na jejich jakost a majicí prohliišení o shodě, Jakost dodávaných materiálťl a
konstrukcí bude dok]adována předepsanýnr způsobctn při konholrťch prohlidkách a při
předáni a převzetí díla.

Objednatel má právo kontrolovaí způsob pror,ádění díla, Zjisti-li, že zhotovitel porušuje své
povinnosti, zástupce objednatele zjištěEé skuteěnosti zapíše do stavebního deniku včetně
svých pož.adavků na náprarru z.iišrěných vad a termíRu pro jejich odstranění,

l.
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Článek XI
staveniště

1. Objsdnatel předá zlrotovite]i staveništč nejpozději do 10-ti praeovrrích dnů ode dne
ÚČinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jiout*.. Objednatel písemně
Wz'íe áotovitele k předání staveniště nejméně 5 pracovnícn aní pred tármínem předaní
staveniŠtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Snrluvni strany se dohodly. že
Předání §taveniště, bude provedeno protokolámě písemnou formou prcd zanalením prací
áotovitele. Pokud se zhotovitel k předání staveniště ve sjednaném ierminu nedostaví, je
staveniŠtě objednatelem řádně pŤedáno azŇináběžet doba plnění dle článku Vl, odst. t . téio
smlourry.

2. Obvod (hranice) staveniště.je vymszen projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá zať;iJffl; .li,$i,"ffiTl HT-"T#:i.r,-Hi:l§tobjednate e áo{ovitel nahradit je v plrre výši do i s-ti dnů
od obdržení j ej ich vyúčtování.

3. O Předánl a prYevzetí staveniště zastupce objednatele sspiše zápis, který podepíši oprár.rrěné
osobY smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o předáni á převzetíit"u**iště-rfutop".
objednatele uvede minimáluě tyto ridaje:
3,1. identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předává áotoviteli.
3.2, výčet činností, kteté je zhotovit§l povinen zajistit před zahájením piaci,
3.3. termín prvniho kontrolniho dne.
Tentrr zápis o předaní a přerzttí staveniště §e stane dnern jeho podepsání nedílnou součásti
stavebního deníkul

4. ZltotoiitcI zalrezpcči t'ttt sré nriklac]r nre\řcní trr.ilrčru vt)ch,it eleklrickcr crrergic. pi-ípadrlč
dalŠich nléciii odcbratlich r prťrbčlrr,l sta\,b},. Náklatty Ila r_rclbčr ít\chttl tlredjiJsoir součil.slí
stnlut,ní cen}, dle e'láltku \rI]. této stttlOttr,\," a lu,adi.ie zlrotovitel.

Zhotovitel se zavazuje vyktidit a ryčistit staveniště do 5-ti dnů od předani díla. při
nedodrŽerť tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vešřeré prokazatelné
náklady a škody, které rnu tím varikly,

Zhotovitel zodpovídá za:
6.1. bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
6.2, dodrŽování bezpečnostních, hygienických h předpisů v prostoru staveništěl
6.3. bezpečnosti silničníha provoztt v prostoru

Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlidííni staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku
Škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je áotovitel,
ab aždo doby předrfurí a převzetí celého díla objednatelern,

Zhotovitelje povinen umožnit při prováděni díla výkon funkce arrtorského dozoru a,qikon
kontroly oprávněnému zástupci objednatele ve věcech technir:kých uvedenému v ěl. I této
srnlouvy a zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro qýkon těchto funkcí.
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9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na stayeništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpady a nečisloty vzniklé jeho činností. a to v souladu s pŤislŇnymi pŤedpisy, zejména
ekologiclcými a o likvidaci odpadů,

l0. Zhotovitel se zavazuje po ukončeni slavebnich prací provést závěrečný úklid a vyči§těni
staveniště. příjezdorných komunikací a případných dalších ploch dotčenýc}r stavbou, a to
nejpozdě.ji do 5 kalendářních dnri ode dne převzetí celého dokončeného díla objednatelen.

Članet< XIt
provádění díla

Zhotovitel se zavazujs provést dílo svým jménem a na vlastní oclpovědnost. Zhotovitel je
opnivněn pověřit provederťnr části dila jinou osobtr (poddodavatele) v rozsahu maxinrálně
do 20% ceny díla uvedené v čl. VIl, odst. l., této smlouvy s tírn, že zhotovitel má v tomto
případě odpovědrrost, jako by dílo provedl sám. Seznam poddodavatelr} se zhotovitel
zavazuje pŤedloát objednateli před podpisem této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pmvedeni části díla pouzs poddodavateli vyjmsnovanýrni
v §emamu poddodavatelů a v rozsahu dle tohoto Seznamu poddodavatelů, kter} předloál
objednateli před podpisem tétrr smlouvy nebo kter} byl upraven v souladu s odst. 3. této
smlouly. Zhotovitel se zavazuje z{istit nrganizaci a koordinaci prací jednotlili,lch
poddodavatelů a to vč. věcné a kvalitativní kontroly jejich činnosti.

Smluvní sffany se dohodly, že změna poddodavatele uvedeného v sealarnu poddodavatelů
nebo doplněni poddodavatele do §ozneínu poddodavatelů je možná pouz€ za
kumulativaího splněni těc}rto podminek :

a) původní poddodavatsl nabude moci z vrázných důvodů plněni poskytrrout nebo
zlrotovilsl neni scbopen b*z poddodavatele řádně plnit předmět srnlouvy,

b) zhotovitel bezodkladně objednatele písemně poádá o aněnu §eznalnu poddodavatelů,
včetně uvedeni důvodů,

c) zhotovitel předloží aktuálnť §eznam poddodavalelů,
d) oQiednatel zhotoviteli pisernně odsouhlasi nněnu sÉalamu poddodavatelů.
Objednatel je povinen ziotoviteli pisemně sdělit stanovisko k předloženénru novému
§ealan]u poddodavatelů nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni písemné ádosti
zhotovitele o aněnu poddodavate\e. Za objednatele je oprávněn sdělit stanovisko
k předloženému seanamu poddodavatetrů zástupce objednatele ve věceclr teohniclrýclr.
Pokud nebude objednatel v prodlení se sdělenim stanoviska ke aněně seznamu
poddodavatelŮ neni schvalovaci píoces aněny seanafllu poddodavatelů důvodem pro
prodlouženi termínů plnění.

Projektovou dokumentaci stavby, předal objednatel zhotoviteli přsd uzavřenim této
smlouvy v počtu 1 paré. Zhotovitel je povinen řádně se seznámit s obsahem projektové
dokumentace stavby.

Zhotovitel je povinen se řídit rozbodnutími lydanými v pruběhu povolovárri stavby a plnit
všechny povinnosti z nich vyplývajici"

Zhotovitel provede stavbu kvaliíikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovidá za choyrání
osob provádějících dílo a za to, že bude rnit pro wé zaměstnance či jiné osoby, ktere
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k Plnr.rrri díla pcrLržilc. r'cškelti potřebná úi,ední povtllení a 1rlatrlit krnlillkačni r.rprár,nÉní prrr
prol'áděnítlÍ|a. /,lrcltor ilt-l sc zavazttic rt,alizovat práce r,l,žadirjíci zr,láštní zpťtsobilost Irebtl
Pot'tllcni dle příslušnÝch přcdpisťt osobatrt j. kleré tttlt-r 1rodtlítlktt splliuji.

()pt'ár'něrll'zústupct-- trbjedrlatclc r,ť r,ěccclt tcchrlickj,cll uvcdetlý r,č]. I tiltr snrlouvt ttla
prár,o pror,ádět kotttroIu plnční lidr,kolil, r,prúlrčhr.i prror,ádční díla e zlrtrttlr.itcl.jc ptrlitteti
trlu ttr unr()žl'lit, Ziistí-li ob.jcdrratel, žt- zhcrlor,itel pror ádi clílo r, r(tzLrortl sc svt,nri
ptlvittttostllli-.je ob_jcdr]ittťl (rprá\,něn dožadovat se lt)hoto. ab1,,zhotolitcl odslrarril z.|ištčnc
tad1' a dílo pror,ádčl i'tidniirrr z_ptistrlletrr. .Iestliže tirlr zhtrtor,irel neuč!rlí ani r, přinlěřetre
lhůrlě l tÝdtlu'. je tllrjednatel oprťtvnčn peldle vlastnílro rtr,ážetlíodstraněrrívaclt,prol.ósl silrtr,
polčřil_jejínr odstratlěnínl.iiný sub.iekt tleFltr odstoLrpil od sntlottvl,.

Zlrotot,ite I sc z-avlztr jc r,1o projekttlr é rlokutltetrtacc z:tztlatnreltiil,at r,šechtt}, cicllrodtlute
znlČnv podle skutc'črtélrcr pror,cdctrí star bi,. l'aktcl crpravcntlu prtrjektt_tltlti dtrkutlrcnlaci.
P()tVr7cllt]tl zhtrtovitclerrr. 1lrtljcktal]lcll1 il trllrár,tlčltÝtlt zttstttpcctlt trbjedrtirIe le vr-l r.i,\c:cCli
teclrrlickÝch. pl""erlá zliotl'l,itc,l irbjedrrntcli pr'i přeclilrrí a ;lřcl zeti dokotlčcného clila r _ie<intlnr
§Vhotovení r. listitrtrc podolr,-\ a v jerllronr r,\.hotoyení tta nosiči tlnt rr.- ltlrlrrdttt *dgrl
geoilciick1 1lliirl stalb1 ,

9. Zhotovitel je povinen pisernně doložit objednateli, jak bylo naloženo se vznikiým
odpadrm, a na kterou skládku byl odpad uložen,

10. Podle § l3 uák. č, 320/2001 Sb,, o írnančni kontrole ve veřejné správě, ve zrrění pozdějšíclr
předpisŮ, je zhotovitel povinen spolupusobit při kontrolách hospodaření, prováděných u
otrjednatele oígánsm fi nančni konkoly -

l.

čtanet xttt
§tavební deník

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součastí bude
zripis o předání a převz€tí staveniště,

Do stavebnÍ}ro deniku áotovitel zapiše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
smlouvy, zejrnéna údaje o časovérn pos{ttpu dodávek, prací ajejichjakosti, důvody pfurušeni
prací a dobu přerŇení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace
stavby a ůdaje potŤebné plo posouzení prací organy státní správy a objednatelem.

Objednatel a jím pověŤené osoby jsotr oprávněny stavební deník kontrolova{ a k zápisům
Připojovat svá stanoviska. V přlpadě přerušerrí prací z důvodu nepřímrir,ých klirnatických
Podmínek ástupce objednatele je povine.rr připojit své stanovisko k důvodu přerušeni práce
na díle.

Stavební deník,jenž bude v průběhu pracovní dokry k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího
zhotovitele, musí ubsahovat;
4.1 . základní lisl, v němž z}rotovite] uvede náeev a sidlo objednatele, proje}:tanta a znněrry

těchto údajů,
4.2. identifikační údaje slavby podle realizační projektové dokumentace,
4.3. přehled šmluv, včetně jsjich dodatků,
4.4. aktuální sefiram poddodavatelů,
4.5. seznaťn dokladů a tozhodnuti, týkajícich se stavby, n
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sc7,nalll dokttrrtclltitcc siavh\,. iejich z.rnčn a rlopInčrrí.
dctrní ziiztlalttv.
zlipis tr předáirí a přerzeti stat,eniště,

5. Denni záznarny stavbyvedoucí fieho zistupce) zapíše do deníku s očíslovarrými listy, jednak
pevn;imi, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Peďorované listy budou
očíslovány shodně s listy pemými. Všeehny průpisy musí být čitelné.

6, Denni aáanamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy
práce byly provedetry, nebo kdy nastaly okolnosti, které lryvolaly nutnost zápisu (např.
provádění prací na stavbě jiným poddodavatelern než uved,eným v s€znamu poddodavatelů).
Při dennich záanamech nesmí být vynechana volná rnísta.

7. Přílohy ke stavebnimu deníku budou číslovány a opatřerry §€znamem.

8. Do stavebního deníku jsou oprár.něni provádět zfuarrry stavbyvedoucí fieho ástupce).
pověřené osoby objednatele odpovědné ra rcalizaci stavby, zástupce statního stavebního
dohledu a odpctvědný projektant.

9. Nesouhlasí-li stavbyvedouci se aiznamem vE §tavebnirn dení]ru proveden},m orgány nebo
osobarni uvedenými v předchozim odstavci, připoji k jejich zaznamu do dvou pracovníeh
dnů své tryjádieni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu ve stavebnírn
deníku souhlasí a bere ho na vědomí,

J 0, Nesouhlasi-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, lryznači námitky svým
ápisem do stavebního deníku na nejbližširn kontrolním dni. Pokud tak neučini, má se za
to, že s obsahem ámarnu ve stavebnlm deníku souhlasí a bere ho na vědomi.

l l . Zhotovitel bude objednateli pfudávat v místě stavby pnrní prupis denních zá.zrramrů, originá
stavebního deníku přďá objednateli nejpozději při předání a převzetí dokoněeného dila.

l2. Zápisy ve stavebním deniku nelze obsah této smlouvy měnit.

l.

Članek xv
Fředáni dokončeného dila

Objednatel př*vezme po dokončeni celé dílo nebo jeho samostatné části.

Přejímací řlzent bude objednatelem zahájeno do 3 pracovníeh dnů po obdržení písemné
ťzvy z.hotovitele a ukončeno bude nejpozději do 2 dnů ode dne zahájeni přejímaciho řizeni,

O předánr dílanebo jeho časti bude sepsr{n ápis. Tento zapis o předání a převzetí díla sepíše
áotovitel a bude obsahovat:
3.1. označení díl4
3.?. oanačeni objednatele a zhotovitele dila,
3.3. evidenčni značktr a datum uzavření smlouvy o dílo vč. evidenčních značek a dat

uzavření j ej ich dodatků,
3.4. zahqjení a dokončeni prací na zhotovovanénr díle,
3.5" výhradu (soupis) vad a termín jejich odstranění,

4.6
1.7
48
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3.ó, prolrlášení objednatele, že dílo přejimá,
3.?. datum a rnísto sepsáni ápisu,
3"8. jrnéna a podpisy zastupců objednatele a áotovitele,
3.9. s§znam pfudané dokumentace,
3"l0. soupis nakladů od zahájení po dokončeni díla,
3,1 l. termín vyklizení staveniště,
3.12, datun: ukoněeni áruky na dílc.

Při podpisu ápisu o předárri a převzetí dila zhotovitel je povinen předat objednateli doklady
o hádnérn pror.edeni díla dle technických nofem a předpisů. provedených zkouškách.
atestech a dokumentaci podle télo srnlouvy, včetně prohiášení o shodě.

Nejpozději při podpisu zapisu o předáni a převzeti díIa zlrotovitel je povinen inťonnovat
objedriatele o podmínkách údržby a plněni d*lšich podmínek vyžadovaných pro platnost
záruk poskytnutých podle té1o smlouvy a po dobu záruěni doby.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v ápisu o předání a převzetí díla cakoliv, co
budou považovat za nutné,

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačniho jednáni a poskytnout do§tatečnou
souČinnost dotčeným orgánŮm tak, aby bylo kolaudační jednání úspěšně ukončeno,
VeŠkerou součinnost musí áotovitel provést na vla§tní náklady včetně realizace opatřtni
nařízených dotěený,mi orgány.

Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část dila bez předchozí dohody se
zhotoviteiem. Tato dohoda o užír,áni části nepředaného díla musí být písemná,

ČHnek XV
Zaruční podnrinky a odpovědnosl za vady

l. Zhotovitel odpovidá za úplnost a funkčnost předmětu dila a za jeho kvalitu, která bude
odpovídal:
l, l. realizačni projektové dokumentaci,
l,2. platným norrnám vztahujícím se k danému předmětr: plnění,
1.3. standardům a podmínklám rrýrobcťr a dodavatelů ruateriálů a v}^robků,

speciťrkovaných výhradně v realjzační projektové dolturnentaci, platných v ČR
v době realizace díla"

Zlrotovitel odpcvidá za vady, jež nrá dílo v době před.irť a za vady díta v zaručni době. Za
vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovidá áotovjtel jen tehdy, pokud jejich
příčinou bylo porušení j*ho povinností.

Odpovědnost za vady se řídí přislušnýrni ustanovenímiobčanského zakoníku, neobsahujeJi
tato smlouya odchylnou úpravu práv a povinností smluvních stran.

Zhotovitel poskytuje objednateli aáruku za jakost díla 60 měsiců.
ZěLí§éíll doba začíná plynout ode dne předaní a pŤevzetí celého díla, Na předané části díla
dle čl. XIV odst, 8. této smlouvy začiná zaruění doba plynout dnem Bodepsáni p{semné
dohody o užívriní části nepředaného dila,
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Vyskytrre-li §e v prubehu záruóni doby na provederťrn dile vada" objednate l
písemně oznámí áotoviteli jeji v}slq,t, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakrnile
objednatel odeslal toto pisemné oznámení, má se za to, že požaduje bozplatné odstranění
vady opravou věci. PožadujeJi objednatel jiný způsob napravy vady podle § 2106
občanského zákoníku, musí konkrétně tuto skuteěnost uvést v písemném oznámení vady.

Zhotovitelje povinon započit s odstraněnínr vady do 5-ti pracovnich dnů ode dne doručeni
písemného oarámení o vadě, pokud se smluvni §treny nedohodnou jinak, V případě havárie
áotovitel povinen započít s odstraněním vady nejpozději do 24 hodin" pokud se smluvni
strany nedohodnou j inak,

Vadu je áotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 dnů od z-apočeti prací, pokud se srnluvrrí
§tany nedohodnou jinak.

9, Objednatel je povinen umoárit áotoviteli odstranění vady.

10. O odstranění vady je zhotovirel povinen sepsat zápis o odstranění r,ady s tírn, že zhotovite l
se zavazuje poskytnout objednateti na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na
celé dilo. Záruční dcrba běžj od podepsání zapisu o odstraněni vady oběma smluvnírni
stranami"

l 1. Objednatel rná prár.o nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel
sám vady neodstraní, a tcr vterrnínu podle čl. XV, odst. 8,, této smlourry nebo vjiném

. dohodnutém termínu,

čtrinet< xvt
Odpovědnost za škodu

Odpor,ědnost za škodu na zhotovoyaném dile, nebo jeho časti, nese áotovitel v plném
rozsahu aŽ do dne předaní a pfuvzetí celého díla bez vad, Toto ustanovenl s€ nevztahuje na
případ, kdy objedrratel předanou část začal uňvat před předáním celého díla.

Zlrotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitelie povinen bez zbytečného odk]adu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit
objednateli škodu v plné v,ýši, která vz-nikla pii realizaci dila. prokazatelně z viny
zhotovitele, Zhotovitel odpor"ídá i za škodu způsobenou činnosti těch, ktefi pro něj dílo
provaději, Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, kleré maji původ
v povaze strojrl, přístro.;ů nebo iiných yěcí, které zhotovitel použit nebo hodlatr použít při
provádění dila-

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opaření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
atírnění, V případě přerušeni realieace stavby dle článku VI, této srnlouly provede
ztrotovitel veškerá opatřeni poťebná k odwáceni škody za úhradu prokazatelných nakladů,
Smluvni stTany se dohodiy na vyloučeni pouátí ustanoveni § 2630 odst. 2 občanskélro
zákoníku a sjednávaji. že zhotovitel se nemůže zprostit povirrnosti z vady díla qrůsobené
chybou ve starlební dokumentaci nebo selhánim dozoru nad stavbou.

l
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čtrmet xvtt
San]<ční ujednani

1, V PříPadě Prodlení zhotovitslo se zahájením stavebnich praci, bude objednatel účtovatáotoviteli smluvni pokufu ve výši 0,05 % z §eny díla, celkem vč. DpH 
^Luzag 

i započatý
kalendáfni den prodlení.

Z, vitele s termínem dokončení díta" bude objednatel účtovat
ve v}ši 0,05% z eeny dí]a celkern vč. DPl{ zakaždý i započat}

3. prodlení zlrotovitele s lryklizeirím a vyčiš objednatel bude
toviteli smluvní pokutu ve qýši l ú.000,- Kč tý kalendriřní den

4. n k odstranění vady, se ktero; ,6Tá{ř,jŤj.J,HřllTi'*o,*,
5. í vady, která se projevila v áručni

u l.e v"ý§i 0,10lt zceny díla, celkem
prodleni.

6, \r PřiPadě Pmvádění díla Poddodavateli neuvedenými v Seanamu poddodavatelů bude
objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokufu u" ."Ysi 10.000,- re ďraza1' tur.to zjišrený
případ.

7. V pŤipadě prod le se spln uvedených v ělánku )C( odst. 5. tétosmlouvy, bude tovat zho pokuru ve v}ši 10.000,- Kč za každé
takto zjištěnó porušení a za každý den, ve kterénr bude porušení wat.

8, Pokudobje
sTaveDntno áPisem do

povinností uvedenlých vodst. 1. až ?. to I"J,lHilÍ
ednate]em nesjedná nápravu, bude objednatel účtovat áotoviteli smluvni
10,000,- KČ za kaŽdé takto zjištěné portršení a za kažttý den, ve kterém budeporušení tnat,

9. Nebude-li faktura uhrazena ve thůtě splatnosti, je áotovit€l oprávněn lyúčtovat objednateli
urok z Prodlení ve výŠi I8,25Vft ročně z dlužré částky, tj, 0,05% z dlufuié částly za každý i
započatý kalendáfuí den prodleni,

l0, V PříPadě, Že závazek Provést dílo zanikne řádným ukončenírn díIa nebo odstoupením od
této srniouvY, nezaniká objednateli nárok na imluvni pokufu, pokud vznikl 

-arioe3si*

pon#enínr povinností zhotovitelem 
"

l l . 7,ánik závazku Pozdnim plnělrim neznamená zánik naroku na smluvní pokutu za prodleni s
plněnim.
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12" Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na zavinění á na tom,

zda avjaké \^ýši vznikne objednateli škoda, kterou lze v1,,máhat sarnostatně.

l3. Vedle smluvní pokrrty rnáobjednatel právo nanáhradu škorly vzniklé z porušeni povinnosti.

ke kterému se srnluvni pokuta váahuje" a to i ve v!ši přesahujicí smluvní pokutu.

t4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitEle a rraopak.

l5, Smluvni pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendařrúch dnů od doručení vyn"y k zaplacenÍ,

l.

čtanet xym
Vyšši moc

pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuji skutečnosti mající vliv na dilo, které

nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranarni jako např, živelné
pohromy, stávky, vállry, nrobilizace" povstáni nebo jiné nepředvídané a neodl. atitelné

udalosti,

Smluvní stíana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a trude se chtít na vyšší moc odvolat
v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písernně doponrčeným
dopisem uvědontit dtuhou smluvn{ stranu o vzniku této události, jakož i o jejínl ukonČenÍ.

a to ve lhůtě nejpozději ? kalendářních dnů od vzriku a 7 kalendářních dnŮ od jejího

ukončeni, Nedodržení této lhůty má za následek uá,nik práva dovolávat se okolnosti vyšŠi

mooi,

Povinnosti smluvnich stran, dané touto smlouvou o dílo, se po dobu trvlíní okolnosti vYŠŠi

rnoci dočasně přerušuj í.

Pokud se plnění této smlouv.v o dí1o §tane nemožné vlivern ásahu lryšši moci, smluvni
sřany se dohodnou na odpovídajíci zrrrěně této smloutry ve vztahu k předmětu, cenč a době

plnění díla dodatkem k této smlorrvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv srnluvni strana

bprávněna jednostrannýrn prohliášenim, zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvni
straně. odstoupit od této smlorrvy. 

članet< xtx
Autorské právo

Dokumentace dle této §mlowy není předmětem obchodního tajemstvi,

Uzavť,ením této smlouvy áotovitel uděluje objednateli neodvolatelnou, bezplatnou,

qýluěnou, převoditelnou a neornezenou licenci k rozmnožoyání, pouátí a zpřístuPnění

ti.tino osobám dila nebo k dokumentům, listinám, náčrtům, návrhŮm a zrněnárn

souvise.iícírn se stavbou nebo k údajům poskytnutým zhotovitelem podle této srnlouvy,

které jsou nebo rnohou být chráněna autorským právem podle práva duševního vlastnicftÍ.
včeŇ práva na opravui úpravu, mtěnu nebo demolici stavby nebo její části nebo Pro
jakékoliv jíné zaměry objednatele, Toto právo je zhotovitelem uděleno objednateli nadobu
neurčítou, a může taktéž opravň,ovat jinou osobu, která se §tarre oprávněným vlastníkem
nebo uživatelern stavby, Objednatelje oprávněn, ale není povinen licenci vl'užít, Autorská
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práva a nakládaní s nimi je podřizerro ustaRovenírn zákona č. 12ll2ů00 Sb., autorský
rákon, ve z-nění pozdějších předpisů,

Zhotovitel tímto též uděluje objednateli právo měnit, upravovat a zbourat jakoukoliv stavbu

postavenou na zakladě dokumenlace stavby.

o§ednateli rráleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k doktrEnentŮrn

vyhotovenýrn objednatelem (nebo vjeho zastoupení) nebo dokumentŮm, které je
obied,lut*l oprávněn využít pro účely provedeni díla na základě smluvníclr vztahŮ

s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez písemného souhlasu objednatele

nebudou zhotovitelem kopírovany, použivány nebo sdělovány třetím stranárn, krorně

případů, kdy je to nutné pro účely lxlplývajicí z této srnlouvy.

Odmčna za poskytnuti licence je zahmuta v ceně dila.

od*".ŤpHí"lffi'*,,

1. Objednatel může otJ této smlouvy odstoupit v pŤípad$ násle,dujících podstatných porušení

této smiouvy áotovitelem:
a) zhotovitel bude z vlastrrlho zaviněni v prodtrení se zahájenínr stavebních prací po dobu

vícejak l0 dnů,
b) áotovitel bude z vlastního zaviněni v prodlsni s prlrběžnými termíny plnění

sjednarrými dle této srnlouvy, nebo y odsouhlaseném časovém lcármonogramu po dobu

více jak 10 dnů,
c) zhotovitel rreučiní nápravu dle článku X, odst. 4" a Xlt odst. 8., této smlouvy,
ú) z}rotovitel bude z vlastního zavinění v prodlení s dokončenírn díla po dobu vice jak l0

dnů,
e) zhotovilel při realizasi díla nerespektuje podminky,rryplývající z tÉto smlour,y,

s zhotovitel při realizaci díla nsrespektuje připomínky autorského dozoru, zaSupcŮ

objednatele ve věcech stavby,
g) ztrotovitel vstoupí do likvidace nebo bu<le pro}rlášen úpadek dle ziikona č" l 8212006 Sb.,

insolvenční zákon, ve :mění pozdějších předpisů,

?, Kterákoliv smluvní §trana je oprávněna od této snrlouvy odstoupit v případě, že ncdojde

k dohodě dle článi<u XVIII, odst. 4., této smlor.lvy.

3. Odstoupením tato srnlouva zaniká dnem, kdy bude oznárnení o odstoupení doruČeno druhé

smluvní straně.

4. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. je v pŤípadě odstoupení krerékoli smluvni

k předejití škodám,
c} l}účtovat provedené clílo do 15 dnů po účinnosti odstoupení,

di o-ovea oo t0 ant po ůčinnosti odstoupení vešker.ý svůj nezabudovaný nrateriál-

)

přičer.rž otrjednatel

na opatřeni nutná

I1
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_5 \/ případč trdstoullctti tld 1éto snrlottr,1 zůstirr,a_ií rradálc v plattrosti rlieilrráni tÝka,iicí sc
vcrlbr,prála, dohod1,o zpťrst'bu řešerrj spol,tr a niirokt ttl zaplacetlí srrtluvrric}t sankcí. tla
ic,.iichž za1llaceni r zIrikl snrlttvní stranč nárok rlle tétcr strtloul,).

Stratlit. ktcrá dirvoi,lni odstottlretti tld 1é1o snrlr,rttr,1 zapříčirrila..je pi"-lvitura LrIuatlit tlrLtht-'

stl,attč škodr-r jí r,zrriklou z cliri,oclu lldsttlupeni tld 1éto snrlcur\,,

Čtranel:O(t
Závěreěná ujednáni

Práva a povinnosti smluvrťclr sfu,an, pokud neni dohodnr:to jinak. se řídí ustanoveilimi
občanskÉho zákoníku, ve mění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se z-avazuje v rozsahu zněni této srnlouq, respektorraí dohody uzavřené
objednatelem s odpovědným projektarrtem, jak: osobou pověřenou výkonem autorského
tloz-oru, pokud nejsou v rozporu s ustanovenim této smloulry.

Odpověď na nabidku s pozměňovacim dodatkem nebo odchytkou (§ 1740. odst, 3,
občanského ákoniku) není přijata, pokud druhá smluvní strana tuto odpověd' výslovně
písemně nepotwdí jako přijeti nabídky na uzavfuní snrlouvy"

Změnit nebo doplnit tuto srnlouvu mohou smluvni §trany psuze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovrány, výslowrě prohlášeny za dodatek této smlouvy a
podepsány oprárněnými zastupci smtruvnich stran před zahájentm plnění. Za píssmnou
fornru nebude pro tento úĚel považovana uýměna e-rnailoaých či jirých elektronichých
zpráv.

Ustaaovenl odst. 4. tohoto článku neplati pro identifikačni údaje obsažené v čl, I této
srnlouvy, u kterýclr pfi jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. l], odst.
2,. této smlouly.

Srrr]umí stra&y se odchylně od u§tanovení občanského aíkoníku, která obecně r.lpravují
uzavření smlottv1,, dohodly, Ěe dodatek.je uzavŤen výlučně tehdy, byl-Ii ptsemný náwh
doelatku podepsaný a předloženÝ jednou smluvní stranou podepsán druhou srnluvní stranou
v'e zněni předloženého náwhu bez jalcýchkoli změn, yýhřad apod. a doručen navrhujici
srnluvní strané. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat pŤípad, kdy smluvní strana,
které byl návrh adresován, se faktieky zachová podle návrhu dodatku. d, napŤ. poskytneJi
nebo přijme-li ptrnění, aniž by zaroveň návrh dodatku podepsala.

Srnluvni stTany odchylně od ustanoveni § 582, odst. 2, občanského zákoníku sjednávaji, že
mohou narnítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodrženi sjednané forrny i
v připadě, že již bylo plněno,

Smluvrrí strmy mohou rrkončit smlulinl vztah pisemnou dohodou obou smluvních stran,

V případě zaniku ávazku před splněním díla uzaťou smluvní strany dohodu, ve lcteré
upravi vájemná práva a povirrnosti.

1,

2

a
_,J ,

I+

5

6

7.

oó

()



l0, Zhotovitel nemŮŽe bez Předchoziho písemného souhlasu objednatele postoupit své
po}rledár,ky z této smlouyy na třeli osobu.

ll, Zhotovitel neníoprávněn převést svá práva a povinnostíze smlouvy. nebo její část. třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12, Smiuvní stranY se dohodly navyloučení por,ržiti ustanovení § 1987, odst,2, občanského
zákoníku a sjednávajÍ, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka.;e zptsolitá k započtení.

13, Obě smluvní stían} se dohodlY, že v připadě násfupnictví jsou nastupnické organizace
smluvních stran vlizány u§tanoveními této smlouvy l,plném rozsalru.

14.

"' 
,'

15_ uva bude
otovitel prohlašuje, že skulečnos
a uděluje svolení k jejich užilí a

:ó, 
ubudou
eřejnění

' Objednatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveře.lněni
smlouvy v registru smluv.

17, VeŠkeré PÍsemnosti Podte této snrlouvy se doručují smluvni straně na adresu uvedenou
v aáhlaví této snrlouYY, a to osobně nebo prosďednictvlm d:žitele poštovní licencedo liŽe se prostřednictvím držitele poštovni ii..oo. nepodařído aně, PovaŽuje se pro Účely této.*lou.ry poslední den úložnido když se adresát o jejím d-oručovriní núozvěděl.

18, VŠechnY PÍsamnosti vztahujíci se k plnění této smloulry budou vyhotoveny v českémjazYce a jednacim jazykem pro všeóhna ústní jednání vztahující i. t púeni dle tóto
srnlorrvy bude čeština nebo slorenština.

19. Srnluvni strany se dohodly, fu vztahy vyplývajícl z této sťnlou\T/ §e řídí českým právrrirrr
řádem a vfuně a rn{stně pŤíslušný bude obeóný soud v České."pi,bli... J

20, OsobY PodePisujíci futo srnloulu sr"ým podpisem stwzují platnost svých jednatelských
oprávnění,

Smlouva je vYhotoYena ve řeclr stejnopisech podepsanýclr opnívněnýrni zástupci
smlurmich stran, přičemž objednatel obdrži jvě a áito*,it"t;eano vyhotovení.

Sm]uvní stranY shodně prohlašují, že si tuto smlouvu pŤed jejím podpisem přečetly, a že
bYla uzavřena po vzájernném projecínrini dle jejich pruué u svoboáne'wte Úeite, vážně a
sroz-umitelně a její autentičnost stvrnljí svými podpisy,

2l
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23" Tato smlouva nabývá platnosti dnenr jcjího podpi která ji podepisuje

jako druhá v pořaÚ, tj. dnem uzalŤení. Účinnosti n veřejnění v registru

smluv.

}Iavfiov

za objednatele:
1$ -tg-

Ing. Bohuslav Nieíniec
náměstek pdmátora pro investice a chytré město

Havířov

za áotovitele: J n &r rtn

-,:h;iiciiÉ sluĚby liaviřov a,
;:,:,,i1l::r1].o,6;.: l: ť íc rr,urr", : ;ň;
!itr11:.t,3n tol ciir 
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