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1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana ze dne 8.11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : Společnost II/150 Prostějov - Přerov

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašníce, Praha 10, PSČ 100 00

„Správce“ nebo „Společník“
PORR a.s.

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560
DIČ:

Bankovní spojení

Zastoupený: Peterem Russeggerem, členem představenstva a
Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, členem představenstva

„Společník 2“

OHL ŽS, a.s.

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava
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Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:
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I. 
PREAMBULE 

 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána 
jako nabídka nejvhodnější.  

 
 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo pod názvem: 

„II/150 Prostějov - Přerov“ 

(dále jen „dílo“) 
a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení. 

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele  
č. zakázky dle profilu zadavatele ID VZ Z2020-012539 zadávací dokumentací 
Objednatele a nabídkou Zhotovitele ze dne 3.8.2020 

3. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace 
zpracované společností HOR – invest s.r.o., IČO: 27779793, se sídlem Tovární 
1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany.   

4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením stavebních prací  
a písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné 
vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele 
za správnost předané dokumentace.  

5. Místem plnění je silnice II/150 v průtahu města Prostějov, v ulici Wolkerova (úsek 
A) a Vrahovická (úsek B). Počátek úseku A je v místě křižovatky II/150 a II/433  
a končí okružní křižovatkou na Petrském náměstí. Počátek úseku B je v místě 
křižovatky ul. Vrahovická/Svatoplukova a končí v místě křižovatky silnic II/150 
s III/4537 (ul. Vrahovická/Majakovského).  

Posledním úsekem silnice II/150 je úsek C s počátkem v místě křižovatky III/3679 
s II/150 a končí v místě hranice Olomouckého kraje při mostu ev.č. 150-074. 
V řešených úsecích se nachází tři mosty - most ev.č. 150-072 přes vodní tok 
Hloučela, most. ev.č. 150-073 přes vodní tok Valová a most ev.č. 150-074 
přes vodní tok Blata. 

6. Předmětem plnění této smlouvy je soubor staveb tvořený pozemními 
komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty. 

Jedná se o pozemní komunikaci určenou k provozu automobilů, pohybu cyklistů 
a pěších, rekonstrukci mostů ev. č. 150-072, 150-073 a 150-074.  
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Silnice II/150 v úseku A - ulice Wolkerova: 

Celková délka úprav činí cca 0,3 km. Technologie opravy pozemní komunikace 
je zvolena na základě diagnostického průzkumu jako celková rekonstrukce 
vozovky se základní šíří dvoupruhové PK 8,0 m. Základní příčný sklon 
komunikace střechovitý 2,5 % s odvodněním do nových uličních vpustí. Stavební 
úpravy představují taktéž předláždění stávajících chodníkových ploch a navázání 
nových dlážděných ploch.  

Silnice II/150 v úseku B – ulice Vrahovická: 

Celková délka stavebních úprav činí cca 2,200 km. Základní šíře jízdního pásu 
od ZÚ po most 150-072 v délce cca 1,090 km je 10,0 m a tento úsek je I. etapou 
rekonstrukce silnice. Druhou etapou je úsek cca od mostu 150-072 po konec 
úseku (křižovatka ulic Vrahovická/Majakovského) v celkové délce 1,110 km  
a v základní šířce dvoupruhu PK 8,0 m. Součástí úprav jsou chodníkové plochy, 
tří BUS zastávky, dva stávající přechody pro chodce a při nároží křižovatky II/150 
s místní komunikací ul. Zátiší vznikne nové místo pro přecházení. Vzhledem 
k rozsahu poruch je úsek rozdělen na tři navazující úseky. V prvním od začátku 
úseku po most 150-072 v délce 1,090 km bude provedena celková rekonstrukce 
vozovky. Ve druhém od mostu 150-072 po most 150-073 v délce 760 m bude 
provedena pouze obnova krytových vrstev vozovky. Ve třetím od mostu 150-073 
po konec úseku v délce 360 m bude provedena obnova krytových vrstev vozovky. 
Součástí stavebních úprav je i rekonstrukce mostu ev. č. 150-072 a 150-073. 

Silnice II/150 v úseku C - extravilán: 

Celková délka stavebních úprav činí cca 5,725 km se začátkem stavebních úprav 
v místě křižovatky III/3679 a II/150 a končí v místě hranice okresu Prostějov 
při mostu pozemní komunikace ev.č. 150-074. Technologie opravy je rozdělena 
do dvou dílčích úseků a to od ZÚ v délce 1,102 km obnovou krytových vrstev 
použitím SAL vrstvy a zbývající druhý úsek obnovou krytových vrstev technologií 
Remix plus v délce cca 4,623 km. Součástí stavebních úprav je taktéž most ev.č. 
150-074, BUS zastávky v zálivu a propustky. 

Předmětem díla jsou níže uvedené stavební objekty:  
SO 101 Úsek A ul. Wolkerova, Silnice II/150 
SO 101 Úsek B ul. Vrahovická, Silnice II/150, I. etapa 
SO 101 Úsek B ul. Vrahovická, Silnice II/150, II. etapa 
SO 103 Úsek B ul. Vrahovická, BUS – Vrahovice, Vrahovická 
SO 104 Úsek B ul. Vrahovická, BUS – Vrahovice, Střed 
SO 105 Úsek B ul. Vrahovická, BUS – Vrahovice, Hanačka 
SO 201 Úsek B ul. Vrahovická, Most 150-072 
SO 202 Úsek B ul. Vrahovická, Most 150-073 
SO 301 Úsek B ul. Vrahovická, Dešťová kanalizace 
SO 101 Úsek C, extravilán, Silnice II/150 
SO 102 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Sjezdy  
SO 103 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, BUS Kralice, Kraličky 
SO 104 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, BUS Hrdibořice, vod. 
SO 105 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 4,378 
SO 106 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 5,315 



 
 

6 
 

SO 107 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 5,174 sjezd 
SO 108 Úsek C, extravilán, Silnice II/150, Propustek km 5,180 sjezd 
SO 201 Úsek C, extravilán, Most 150-074 
VRN OK Vedlejší rozpočtové náklady - Olomoucký kraj 

7. V podrobnostech předmět plnění odkazuje na projektovou dokumentaci 
uvedenou v odst. 3 tohoto čl. smlouvy, v níž je rozsah předmětu plnění 
této smlouvy blíže specifikován a dále na výkaz výměr.  

8. Odchylně od Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají čl. 3 bod 3.1.5. 
a následující níže uvedené body takto: „Součástí díla jsou vedle činností 
uvedených ve smlouvě o dílo zejména i následující práce a činnosti, pokud je 
jejich provedení nezbytné pro dokončení díla a zároveň potřeba provést 
tyto práce a činnosti vyvstane během provádění díla:  

3.1.5.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště  
do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné 
protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 
porušením této povinnosti, 

3.1.5.2. dopracování výrobní dokumentace stavby v rozsahu nutném 
pro řádné provádění díla a předání této dokumentace 
Objednateli před zahájením příslušných prací, 

3.1.5.3. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

3.1.5.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního 
a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla,  

3.1.5.5. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou, 

3.1.5.6. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce 
a ochrany životního prostředí, 

3.1.5.7. projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, 

3.1.5.8. případné zajištění dopravního značení k dopravním 
omezením, jejich údržba, přemisťování a následné 
odstranění, 

3.1.5.9. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, 
TIČR (případně jiných norem vztahujících  
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

3.1.5.10. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. 
– prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
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3.1.5.11. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, 

3.1.5.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení  
na inženýrské sítě, 

3.1.5.13. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti  
na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, 

3.1.5.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky 
apod.), 

3.1.5.15. oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí 
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 
vztahujícími se k předmětu díla apod., 

3.1.5.16. zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí, 

3.1.5.17. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního 
rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

3.1.5.18. zabezpečení a předání geometrického zaměření stavby 
v digitální formě (3x písemně a 3x CD) a zaměření stavby 
pro změnový vklad do katastru nemovitostí (10x písemné 
vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena) 
Objednateli.“ 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. II. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným 
Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018 (dále jen „Obchodní podmínky“). 

III. 
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Termín zahájení prací:                          do 45 dnů od nabytí účinností této smlouvy 
2. Termín dokončení díla:                                      do 24 měsíců od zahájení stavby 
 
Úsek A ulice Wolkerova musí být s ohledem na koordinaci s jinými stavbami 
na území města realizován až v roce 2022. 
 
3. Odchylně od čl. 4.2.6. Obchodních podmínek smluvní strany sjednaly: „Zhotovitel 

je oprávněn po písemné dohodě s Objednatelem přerušit práce z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s technologickými 
postupy prací, nicméně doba přerušení se započítává do doby provádění díla.“  
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4. Odchylně od čl. 7 bodu 7.1.1. Obchodních podmínek smluvní strany sjednávají:  
„Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením díla, které Zhotovitel vlastním 
jednáním zavinil, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den 
prodlení. Ve smlouvě může být dohodnuta smluvní pokuta v jiné výši.“                                    

 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

 
IV. 

CENA DÍLA 

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:  
Cena díla bez DPH                                                                  117 115 322,83  Kč 
21 % DPH                                                                                  24 594 217,79  Kč 
Cena díla včetně DPH                                                            141 709 540,62 Kč 

Cena díla včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů sedm set devět tisíc 
pět set čtyřicet korun českých šedesát dva haléřů 

 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi  

a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny díla. Cena díla 
dle článku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, 
která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.  
 

3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e 
zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, 
při níž se příjemce (tj. Objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 
odst. 3 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatněn 
režim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění (Objednatel) na vyžádání 
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) čestné prohlášení o účelu použití.  

 
4. Smluvní strany sjednaly, že jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovány.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. IV. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

V. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY, SPLATNOSTI FAKTUR 

 

1. Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví: 
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne 
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následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný  
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen 
se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 7 pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou 
přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací 
včetně elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu 
a struktuře shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu. Po dobu 
prodlení Zhotovitele s předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem 
není Objednatel v prodlení s úhradou faktury. 

2. Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví: 
Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání  
a převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání 
 a převzetí díla.  

3. Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví: 

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí 
Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod 
6.2.6. 

 
4. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu:  

Název projektu: II/150 Prostějov - Přerov 
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010313 

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. V. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 

VI. 
PODDODAVATELÉ 

 
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním částí díla třetí osobu 

(poddodavatele), kterou uvedl v nabídce, v souladu s Přílohou č. 3 této smlouvy.  
 
 

2. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním pokládky živičných vrstev třetí 
osobu (poddodavatele).  

 
Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VI. této smlouvy platí příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek. 
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VII. 
POJIŠTĚNÍ DÍLA 

1. V návaznosti na bod  17.1.1 Obchodních podmínek Zhotovitel prohlašuje, 
že  má na celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu č. 400 040 
se společností Allianz pojišťovna a.s. – (PORR a.s. - Společník 1, správce) a 
smlouvu č. 0962099700630 se společností MAPFRE ESPAŇA S.A. – (OHL ŽS, 
a.s. – Společník 2) na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
činností, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Smluvní 
strany sjednaly, že výše pojistného plnění uvedená v pojistné smlouvě uzavřené 
mezi Zhotovitelem, jakožto pojistníkem a pojistitelem, je sjednána minimálně ve 
výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy.  

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. VII. této smlouvy platí příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek.   

 

 
VIII. 

ODCHYLNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA 
 
1. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 4. 2. 7. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 4. 2. 7. 
„Provedením díla se rozumí dokončení díla a předání díla. Dílo je 
dokončeno, byla-li Zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu. Dílo je předáno, je-li smluvními stranami podepsán protokol 
o předání a převzetí díla.“ 

 
2. Smluvní strany odchylně od Obchodních podmínek upravují bod 13. 2. 5. 

Obchodních podmínek a to tak, že nově tento bod bude znít: 13. 2. 5.  
„Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.“  

3. Nad rámec Obchodních podmínek smluvní strany sjednaly povinnost Zhotovitele 
odstranit na své náklady odpadový materiál z bezprostředního okolí stavbou 
dotčených pozemků, který vznikne při provádění díla. Pro případ porušení této 
smluvní povinnosti smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý započatý den, kdy se odpadový materiál nachází v bezprostředním okolí 
stavbou dotčených pozemků. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
Objednatele na náhradu celé škody způsobené porušením povinnosti 
Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.  

 
 

IX. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli záruční listinu vystavenou bankou - 
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bankovní záruku - za řádné provedení díla, která bude vystavena: 
a) na částku ve výši 5 % ze sjednané celkové ceny díla bez DPH dle této 

smlouvy (k navýšení či snížení celkové ceny díla dodatkem ke smlouvě se 
nepřihlíží); 

b) ve prospěch Objednatele za účelem zajištění splnění smluvních povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti díla a termínů plnění;  

c) a bude platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy až do uplynutí 60 
dnů po termínu dokončení díla. 

2. Objednatel bude čerpat finanční prostředky z bankovní záruky v případě, 
že během provádění díla poruší Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy, 
nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. 
Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

3. Bankovní záruku podle předchozího odstavce předloží Zhotovitel Objednateli  
v originále listiny nejpozději do 10 pracovních dnů po zahájení prací.  

4. V případě prodlení s předložením záruční listiny vystavené bankou - bankovní 
záruky v termínu dle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z částky dle odst. 1. písm. a) 
tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení, celkem za celou dobu 
trvání prodlení pak maximálně do výše hodnoty bankovní záruky dle odst. 
1. písm. a) tohoto článku smlouvy. Objednatel má právo na zaplacení smluvní 
pokuty vedle náhrady škody, která by porušením povinnosti Objednateli případně 
vznikla. Současně je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro podstatné 
porušení povinnosti Zhotovitele.  

5. Originál záruční listiny vystavené bankou – bankovní záruky bude Objednatelem 
Zhotoviteli vrácen nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad 
při předání a převzetí díla do 30 dnů po jejich odstranění).  

6. V případě, že Zhotovitel do 10 pracovních dnů po zahájení prací složí 
na bankovní účet Objednatele, č. ú. 27-4230030297/0100 vedený u Komerční 
banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „II150 
Prostějov - Přerov“, peněžní částku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH 
dle této smlouvy, není povinen dle odst. 1 tohoto článku smlouvy předávat 
Objednateli bankovní záruku.  

7. Peněžní částka zajišťuje nárok Objednatele na úhradu smluvní pokuty 
nebo náhrady škody, který Objednateli vznikl v důsledku nesplnění smluvních 
povinností Zhotovitelem dle této smlouvy.   

 
8. Objednatel je povinen peněžní částku uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy 

Zhotoviteli vrátit za stejných podmínek, jak je sjednáno pro vracení bankovní 
záruky uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy.  

 
9. V případě, že smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě, kterým bude 

prodloužen termín dokončení díla o více než 60 dnů, Zhotovitel je povinen 
nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím platnosti záruky předložit 



 
 

12 
 

Objednateli změnu bankovní záruky obsahující prodloužení délky platnosti 
bankovní záruky.  

 
10. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli novou bankovní záruku při prodloužení 

termínu dokončení díla dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla s DPH za každý (i započatý) den prodlení, maximálně však do výše hodnoty 
bankovní záruky dle odst. 1. písm. a) tohoto článku smlouvy 
 

 

X. 
JINÁ UJEDNÁNÍ 

1. Podmínky této smlouvy se řídí Obchodními podmínkami, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy. V případě rozdílného znění této smlouvy a uvedených 
Obchodních podmínek mají přednost ustanovení této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor 
Objednatelem určen. 

3. Změna osob v seznamu techniků (členů realizačního týmu) podílejících 
se na plnění díla podléhá prokázání jejich kvalifikace Objednateli dle požadavků 
uvedených v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.  

4. Při prováděných pracích se musí pracovníci řídit platnými ČSN, prováděcími 
vyhláškami a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Veškeré materiály použité 
při výstavbě musí splňovat dané požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, 
dle příslušných ČSN. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.  

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací 
projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby 
příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), 
nejméně však do konce roku 2032. Součástí uvedené dokumentace jsou 
i dokumenty související se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje 
umožnit přístup kontrolním orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu 
pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 
Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému 
Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky 
dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem v průběhu realizace stavebních prací. 

7. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli položkový rozpočet stavby ve formátu 
pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální 
požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je 
přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.  
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XI. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti kumulativním splněním následujících podmínek:  
 
a) uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) a  
 
b) vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj ČR 
na projekt z Integrovaného operačního programu, číslo projektu: 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010313, název projektu: „II/150 Prostějov - Přerov“. 
  
V případě, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nebude vydáno nejpozději 
do 21. 1. 2021, smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů sjednávají, že smlouva 
pozbývá dnem následujícím po dni uvedeném shora v celém rozsahu platnosti. 
K informování Zhotovitele o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 
jako skutečnosti  rozhodné pro splnění odkládací podmínky nabytí účinnosti 
této smlouvy se Objednatel zavazuje bez zbytečného odkladu od okamžiku, 
kdy se o této skutečnosti dozvěděl.   

 
2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně 

na základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků při dodržení 
příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.   

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude rovněž uveřejněna v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje dne 
č. UR/99/91/2020 ze dne 31. 8. 2020. 

Přílohy smlouvy: 
Příloha č.1: Obchodní podmínky ke smlouvám o dílo (Zhotovení stavby) 

uzavíraným Olomouckým krajem ze dne 16. 4. 2018  

Příloha č.2: Položkový rozpočet 

Příloha č.3:  Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla 

Příloha č.4: Harmonogram stavebních prací 
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V Olomouci dne: …………… V Olomouci  dne: ………..… 

Za Objednatele: 
 
Za Zhotovitele:  
 

Mgr. Jiří Zemánek 
1. náměstek hejtmana 

Peter Russegger 
 člen představenstva  

 
 
 
 
 

Ing. Martin Hanáček, MBA 
 člen představenstva 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

ředitel Divize M – Morava, na základě plné moci 
 

 

 


