
Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo č. ODSH/15/23984 
na zhotovení projektové dokumentace

a Smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. ODSH/15/23985 
stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť “

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pardubický kraj
se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČO: 70892822
zastoupen JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
(dále jen „postupitel“)
a
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
zápis v OR: Pr 162 u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupena Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
(dále jen „postupník“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
Dohodu o postoupení Smluv o provedení veřejné zakázky (dále jen „dohoda“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako objednatel uzavřel na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
„Zhotovení projektové dokumentace Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť, včetně 
výkonu autorského dozoru projektanta“, se společností Dopravně inženýrská kancelář, 
s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 502 00 Hradec Králové, IČ 
27466868 jako zhotovitelem (dále též „postoupená strana“) dne 17. 9. 2015 Smlouvu o 
dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - 
Býšť “ evidovanou na základě oznámení změny pod číslem ODSH/15/23984 a Smlouvu 
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta evidovanou pod číslem 
ODSH/15/23985, kterou následně upravil dodatkem č. 1 ze dne 12. 9.2017 (dále společně 
jako „smlouvy“). Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele za 
sjednaných podmínek projektovou dokumentaci stavby „Propojení silnic D35 a I/35 
Rokytno - Býšť" ve stupních DÚR, DSP a PDPS-DZS, za což se mu objednatel zavázal 
zaplatit smluvní odměnu ve výši 4 948 000,- Kč bez DPH (5 987 080,- Kč vč. DPH). 
Smlouvou o poskytování služeb autorského dozoru se poskytovatel zavázal vykonat 
autorský dozor ve smyslu stavebního zákona a související služby po dobu realizace 
stavby, za což se mu objednatel zavázal zaplatit smluvní odměnu ve výši 327 000,- Kč 
bez DPH (395 670,- Kč vč. DPH).

2. V době uzavření této dohody byla smlouva o dílo již částečně splněna. Postupitel od 
zhotovitele převzal DÚR, za což zhotoviteli uhradil 3 138 740,- Kč vč. DPH. Ze smlouvy o 
autorském dozoru dosud plněno nebylo.

3. Na základě předaného díla v současnosti probíhá územní řízení. Proběhlo veřejné 
projednání, vypořádávají se vznesené námitky.

II.
Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení smlouvy postupitelem ve prospěch postupníka, tj. 
převod veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze smlouvy za předpokladu, 
že tyto již nebyly v době před uzavřením této dohody stranami smlouvy splněny.

2. Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy souhlas, který 
je přílohou č. 1 této dohody.



3. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel 
postoupení smlouvy oznámí. Postupitel a postupník ujednávají, že toto oznámení 
postoupené straně proběhne formou doručení jednoho stejnopisu této dohody, které 
zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření dohody postupitel.

4. Postupitel předá postupníkovi bez zbytečného odkladu výsledky dosavadního plnění 
smlouvy, které od zhotovitele před uzavřením této dohody převzal.

5. Postupník bere na vědomí, že na základě postoupení smlouvy bude povinen postoupené 
straně uhradit po jejich předání cenu zbývajících, dosud nedokončených a nepředaných 
částí díla a též odměnu za výkon autorského dozoru po dobu provádění stavby.

m.
Úplata za postoupení smlouvy

Postupitel a postupník tímto sjednávají, že postoupení smluv je mezi stranami této dohody 
sjednáno jako bezúplatné.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Souhlas postoupené strany s postoupením smluv
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo č. OR/15/23702 vč. oznámení o změně evidenčního čísla
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. OR/15/23703

vč. oznámení o změně evidenčního čísla a jejího dodatku č. 1 
Strany této dohody ujednávají, že přílohy č. 2 a 3 nemusí být u všech vyhotovení dohody 
přiloženy v originálech.

2. Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž postupitel obdrží 
3 vyhotovení (vč. 1 vyhotovení k předání postoupené straně) a postupník 1 vyhotovení.

3. Obě strany této dohody prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření této dohody bránily.

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění ujednávají strany této dohody následující:
a) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

v registru smluv.
b) Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody.
c) Uveřejnění dohody v registru smluv zajistí na základě dohody stran postupitel.
d) Strany této dohody berou na vědomí, že nebude-li dohoda uveřejněna ani devadesátý 

den po jejím uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. O uzavření této dohody rozhodla na straně postupitele Rada Pardubického kraje na svém 

jednání dne 25. 3. 2019 usnesením R/1803/19.
6. Strany této dohody prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s 

jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých 
údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností ji opatřují 
svými podpisy.

Za postupitele Za postupníka

V Pardubicích dne V Pardubicích dne



Souhlas s dohodou o postoupení smluv

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 502 00 Hradec Králové
IČO: 27466868
zapsaná pod spisovou značkou C 20666 v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu 
v Hradci Králové
zastoupena Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

tímto jako zhotovitel, resp. postoupená strana

souhlasí

s níže popsaným postoupením smluv.

Zhotovitel uzavřel na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovení 
projektové dokumentace Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť, včetně výkonu 
autorského dozoru projektanta“, s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice, IČO: 70892822, jako objednatelem dne 17. 9. 2015 následující smlouvy:
- smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pod číslem OR/15/23702, jejíž 

označení bylo následně na základě oznámení změněno na ODSH/15/23984 a
- smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta pod číslem OR/15/23703, 

jejíž označení bylo následně na základě oznámení změněno na ODSH/15/23985 a která 
byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 12. 9. 2017.

ve věci stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť “.

S ohledem na záměr objednatele pověřit přípravou a realizací investiční akce jeho 
příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 
Pardubice, IČO: 00085031 je mezi Pardubickým krajem jako postupitelem a Správou a 
údržbou silnic Pardubického kraje jako postupníkem uzavírána Dohoda o postoupení Smlouvy 
o dílo č. ODSH/15/23984 na zhotovení projektové dokumentace a Smlouvy o poskytování 
služeb autorského dozoru projektanta č. ODSH/15/23985 stavby „Propojení silnic D35 a I/35 
Rokytno - Býšť “.

Po seznámení se s obsahem dohody zhotovitel jako postoupená strana vyjadřuje svůj souhlas 
s postoupením smluv, tak jak je popsáno v dohodě, tj. nemá výhrad vůči obsahu dohody, 
souhlasí se změnou v osobě objednatele a s postoupením veškerých dosud trvajících práv a 
povinností plynoucích ze smluv z postupitele na postupníka. Zároveň postoupená strana 
prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí osvobození postupitele ve smyslu § 1899 
občanského zákoníku.

' 5 2019
V Hradci Králové dne..............

Ing. Miloš Burianec 
jednatel



í



Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo č.OR/15/23702

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu 
„Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť “ 

Veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
Osobaopravněnájednatvevěcechtechnických:

Bankovní spojení:

IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti 
Osoby oprávněné jednaW^ěcecíHechnickvchJng. Miloš Burianec

spojen í

IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
spisová značka rejstříkového soudu: C20666

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejich příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. 
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového 
záměru předmětné stavby pro objednatele zpracovat

a. dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu 
„Propojení silnic R35 a i/35 Rokytno - Býšť“ v rozsahu dle zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích 
vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně dokumentace pro 
posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 
Sb o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí dokumentace je
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Krajský úřad Pardubického kraje

zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického 
plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy 
dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení 
odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání 
souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným 
břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu 
a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné územní rozhodnutí. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv 
odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných 
údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými 
ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše 
uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před 
nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a 
příslušný stavební úřad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu „Propojení silnic R35 a 1/35 Rokytno - 
Býšť“ pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Dále bude 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb. Součástí dokumentace mimo jiné 
je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického 
plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy 
dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení 
odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání 
souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným 
břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu 
a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné stavební povolení. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu 
předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů 
uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve 
vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými 
podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím 
právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný 
stavební úřad.

c. zadávací dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby na stavbu 
„Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť“, která bude zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 
- 46 a 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem - vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí 
zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a
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Krajský úřad Pardubického kraje

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by 
to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 
Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů 
kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 
Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň 
bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek 
bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí 
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a projekt 
ZOV. Součástí projektu ZOV bude i POV s návrhem harmonogramu prací 
zhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace. V 
harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musí 
být navržen tak, aby průběžná lhůta výstavby během uzavírek komunikací 
byla minimální a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. 
Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby závazný. Všechny uzavírky 
a objízdné trasy musí být projednány s dotčenými účastníky následného řízení 
ve věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být 
součástí dokladové části zadávací dokumentace.

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení 
projektovaného díla, včetně podkladů pro zahájení zjišťovacího řízení dle § 7, 
popř. dle výsledku zjišťovacího řízení dokumentace pro vydání stanoviska dle 
§ 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Před 
zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, 
na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace budou i podklady, které 
zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.

3. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. Rozpracovaná dokumentace bude 
projednána v dokumentačním výboru, který se koná každou první středu 
každého kalendářního měsíce v zasedací místnosti ředitelství SÚS Pk 
v Doubravicích. V odůvodněných případech na požádání zhotovitele bude 
dokumentační výbor svolán v jiném termínu. Součástí předmětu plnění této 
smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. Bez 
výstupního protokolu dokumentačního výboru nebude projekt akceptován. 
V závěru prací je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu 
archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní osobou 
pro tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.
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4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. 
Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s 
projektovou dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce 
v počtu vyhotovení 10 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, v počtu vyhotovení 10 paré tištěné formy projektové dokumentace 
pro stavební povolení a v počtu vyhotovení 10 paré tištěné formy zadávací 
dokumentace - dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo zároveň 
předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu MS WORD, 
výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně ve formátu PDF, tabulky 
budou ve formátu MS EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS a 
tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávací 
dokumentaci - dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě 
v komprimovaném formátu WinZIP, přičemž jednotlivé soubory 
komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V 
případě potřeby dalších vlcetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit 
bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG 
centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, 
Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude 
obsahovat originály dokumentů.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí 
celkem:

4 948 000,- Kč
(Slovy: Čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH (dále 
jen „smluvní cena").

DPH činí 1 039 080,- Kč
(Slovy: Jeden milion třicet devět tisíc osmdesát korun českých).

Cena včetně DPH činí 5 987 080,- Kč
(Slovy: Pět milionů devět set osmdesát sedm tisíc osmdesát korun českých).

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) činí 
3 138 740,- Kč (Slovy: Tři miliony jedno sto třicet osm tisíc sedm set čtyřicet 
korun českých).
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- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) činí 
1 690 370,- Kč (Slovy: Jeden milion šest set devadesát tisíc tri sta sedmdesát 
korun českých).

-cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod l.písm. c) činí 
1 157 970,- Kč (Slovy: Jeden milion jedno sto padesát sedm tisíc devět set 
sedmdesát korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním 
díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany 
ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou 
v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů 
v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou 
součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. 
Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy 
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy 
objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně 
s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na 
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. 
Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručeni objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující 
podmínky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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Článek III.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat 
objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a. nejdéle do 425 dnů od podpisu 
smlouvy

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b. nejdéle do 90 dnů od předání
a převzetí díla dle čl. I. bod 1. písm. a. (včetně pravomocného územního
rozhodnutí)

- předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c. nejdéle do 60 dnů od předání
a převzetí díla dle čl. I. bod 1. písm. b. (včetně pravomocného stavebního
povolení)

Článek IV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v 
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci 
provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se 
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním 
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané 
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky za nichž se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejích případných 
dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové
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dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu 
v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od 
ukončení projektu. Zhotovitel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost 
dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím 
kontrolu případně audit tohoto projektu a poskytnout potřebné informace a 
součinnost.

Článek V. 
Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci 
s ním konzultovat.

Článek VI.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení 
prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných 
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené 
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel 
odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a 
dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména vtom směru, aby bylo možno posoudit uvažované 
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo 
nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

1. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu 
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních 
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný 
předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto 
dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou 
způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což 
znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý 
jakýchkoliv vad.
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4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této 
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode 
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními 
stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu 
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných 
objednatelem během záruční doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel 
prokáže, že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy 
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po 
předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a 
sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná 
mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, 
které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může 
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V případě odstraněni vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této 
smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i 
výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou.

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.
Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má 
objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, 
včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše
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smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně 
uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě 
projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv 
vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za 
zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení do 5% 
smluvní ceny díla stavby); ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace 
pro provedení stavby (v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny díla 
stavby); ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby 
(v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny díla stavby).

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí 
během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace 
vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně 
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. 
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní 
řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto 
vznikla.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl. I. bod 1. této smlouvy 
a objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řízeních 
týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované 
v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí 
poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši této sankce.

4. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného 
soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky 
spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo 
jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně 
vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo 
odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla 
dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku II. 
této smlouvy s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky 
uvedené ve faktuře zhotovitele.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména 
v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat 
své finanční nároky vůči zhotoviteli.
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8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na 
náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou.

10, Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními 
úkony ze strany objednatele.

11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je 
omezena částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z 
předpokládané ceny) díla realizovaného na základě projektové dokumentace 
vypracované v souladu s touto smlouvou.

Článek Vlil.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když:

a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části.

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) 
stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak.

c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci 
a dokončení díla v souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku 
nebo je v likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených 
případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo 
nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s
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podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu 
díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po 
obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze 
svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše 
uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného 
díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když:

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou 
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami 
této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. 
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po 
objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné 
škody a zaplacení smluvní pokuty.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: sídlo 
objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění 
bez vad a nedodělků a došlo-íi k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O 
předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předáni a převzetí předmětu 
díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla 
převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o 
předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu 
o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.

Článek XI. 
Změny, vícepráce

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, 
zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a 
předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat 
návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu 
termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude 
požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec 
plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla 
nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními 
stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav 
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřuji k 
dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být
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zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu 
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, 
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení 
ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady 
nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové 
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé 
finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným 
plněním ve výši nejméně 3 miliony Kč. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy.

Článek XIII.
Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli 
porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto 
smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XíV.
Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací 
a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této 
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely 
rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely 
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 
K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou 
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

O
Strana 13 (celkem 13) SOD č. OR/15/23702

-v



Krajský úřad Pardubického kraje

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty 
formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 2909962470 , 
příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu a příloha č. 3 - podmínky IROP.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13.8.2015 
a schválen usnesením číslo R/2094/15.

7. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou 
smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode 
dne kdy došlo ke změně.

V Pardubicích dne: i 7 -Q9- 2015 V Hradci Králové dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Návrh na zrněnu ke smlouvě na pojištěni majetku / podnikatelů

Pojistná smlouva & 2909962470 Provedeni změny od 7.1.2015

Genoralí Pojišťovna a s 

P.O Box 24 
Bělehradská 132 
120 64 Praha 2

POjhftinft

PojiSténý

Bydliště

Pňjftifrňi,jm6n&, lito! /Název torny

Dopravné inženýrská kancelář, s.r.o.

Místo pojišlěnf

způsob placeni

druh inkasa 
nás*edrt6to 
pouštního

Vinkulace

ICO

27466868

Bozděchova 1668 500 02 Hradec Králové

PSC

poštovní poukázkou

Obec

nájemce

poloíetoé Ctv/belnfr

peněžní ústav

vinkulace zrušena ke dni

Potvrzeni peněžního Oslavu pbtoženo

bezhotovostní 
(trvalý pfíkaz}

kód

Teklo označené zmény musí být nahlášeny nejpozději 6 týdnů před ukončením platebního období, jinak budou zohledněny až v nésledněm platebním období -

Storno no
přání
2flkazník£t

Duplikát
pojistné
wntouvy

Zvláštní ujednáni / Poznámka:

Aktualizace PS dle nového obratu 5 000 000 KČ. 
Zvýšeni pojistné částky na 10 000 00D Kč. 
Ponechána sleva za období min. 5 let 10% 
Ponechána sleva obchodní na 15%.

Jiné
Poj i siné částka
Spoluúčast
Roční pojistné

Sleva za období min. 5 let 10% 
Obchodní sleva 16%

Celkem rotní pojistné po slevách

5 OOO 000 Kč
10%, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč 

73 872 Kč

7 387 Kč 
11 081 Kč

86 404 Kč

t&eioo: ««uí; ono c-

Oddáleni pojištěni majetku

47 39 11 03 96 verzo 01

Apenwl ČÍHo obchodního zástupce

Praxím* s.r.o.

lC; 616S&B69 
DlC 002-616SS865
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Příloha č. 2 k SOD č. OR/15/23702

Název stavby/projektu: „Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť “ 

Stupeň projektové dokumentace: (Doplní zpracovatel PD)

Zpracovatel projektové dokumentace: (Doplní zpracovatel PD)

Náležitost Ano/Ne Odkaz na náležitost v
PD

(Část/strana)
název stavby/projektu je ve všech částech 
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuje záborový elaborát
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem 
a opatřena autorizačním razítkem
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v 
DWG a 1 x CD v PDF
textová část ve formátu Microsoft Word
tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a 
ve formátu Microsoft Excel
počet paré odpovídá SOD
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení 
obsahuje statické výpočty
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků 
pozemků k záborům
součástí dokladové části je zápis z projednáni 
dokumentace v závěru práci s objednatelem, popř. 
výstupní protokol dokumentačního výboru v případě 
dopravních staveb
stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele, závěry výstupního protokolu 
dokumentačního výboru a ředitele PO
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, 
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a projekt ZOV
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je 
diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SOD
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech 
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí odpovídá příloze č. 4 vyhlášky č. 
503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydáni 
stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Obsah a rozsah dokumentace pro provedeni dopravní stavby
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v případě dopravních staveb je dokumentace 
zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do 
podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 44 - 47 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
text dokumentace je v souladu s Příručkou pro žadatele 
a příjemce v rámci daného operačního programu a 
neobsahuje výrazy oprava nebo údržba
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a 
montáž velkoplošných billboardů a pamětních desek v 
rozsahu dle přílohy k Příručce pro žadatele a příjemce 
v rámci daného operačního programu - Pravidla 
povinné publicity

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta:

Obsah a rozsah dokumentace pro provedení dopravní stavby
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Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo OR/15/23702

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z 
finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci 

dopravních projektů v rámci Integrovaného operačního programu 
(dále IROP)

1. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem
(Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových 
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními 
předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo 
finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2025.

2. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné 
verzi výzvy IROP. Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetových stránkách
http://www.strukturalni-fondv.cz/cs/Microsites/IRQP/Uvodni-strana
http://www.rada-severovychod.cz/irop

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající ze spoluúčasti na přípravě projektu v rámci
IROP:
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o 

projekt související s IROP, a dále musí obsahovat přesný název projektu a 
registrační číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a 
přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika 
způsobilých výdajů je k dispozici na příslušných internetových stránkách 
IROP.

b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, 
podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem 
díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem 
financí CR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit.
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h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

i) Ve fázi realizace projektu v rámci povinné publicity musí být umístěn na 
začátku a na konci modernizovaného úseku silnice billboard velikosti aktivní 
plochy 5,1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů objednavatele a dále 
musí být v závěru realizace umístěna v místě projektu pamětní deska velikosti 
aktivní plochy minimálně 300 x 400 mm vyrobena z trvanlivého materiálu 
s informačním textem dle pokynů objednatele. Zhotovitel tento požadavek 
zapracuje do projektové dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen dodržet pravidla pro publicitu, zejména označení všech 
výstupů (dokumentace, CD apod.) logy EU a IROP dle aktuálně platných pravidel 
pro publicitu IROP.

5. Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně pomlček, mezer apod.), 
dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt 
předkládán jako žádost o spolufinancování.

6. Nikde v projektu nebude uveden konkrétní název dodavatele ani konkrétní název 
/ typ výrobku - je třeba je slovně popsat konkrétními parametry výrobku / 
dodávky / materiálu.

7. Kompletní položkový rozpočet + soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (vše na základě detailních položek; soubory či agregované 
položky nejsou přípustné) budou doloženy v elektronické podobě ve formátu MS 
Excel. Struktura všech částí rozpočtu musí minimálně obsahovat následující 
položky v samostatných sloupcích: kód položky, název položky (popis), měrná 
jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč.

8. V elektronické podobě rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří 
pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž. Položky 
konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe odlišeny rozdílným 
formátem (např. kurzívou, stylem písma).

9. V rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nesmí být uvedeny žádné položky označeny jako „rezerva", „provozní vlivy“ nebo 
„provoz investora“. Uznatelné jsou pouze jasně definované položky rozpočtu 
přímo související s realizaci projektu.

10. Zařízení staveniště bude u relevantních stavebních či inženýrských objektů v 
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
uvedeno procentem i konkrétní částkou.

11. Součty jednotlivých položek musí odpovídat součtovým řádkům/souhrnným 
částkám v krycích listech.

12. V žádných částech projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) nesmí být uvedeno slovo 
„oprava“ nebo „údržba“. Tyto výrazy musí být nahrazeny (ve smyslu příslušného 
textu) výrazy např.: modernizace, rekonstrukce, úprava (příklad: úprava 
objízdných tras).
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13. Bez ohledu na to, kdo zajišťuje projektovou dokumentaci (např. Pk nebo SÚS 
Pk), bude investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace 
Pardubický kraj.

14. Pokud je rámci projektové dokumentace a stavby uvažováno s využitím 
vybouraného, demontovaného, vytěženého (např. odfrézovaného) materiálu, pak 
v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí 
být uvedeno jeho množství včetně měrné jednotky (resp. ceny) a způsob využití 
(např. zpětné zásypy, zpevnění podloží, sanace vozovky). Množství tohoto 
materiálu musí být přesné vyspecifikováno. Využití recyklátu je důležitým 
environmentálním kritériem projektu, jehož splněni na konci realizace projektu (v 
závěrečné monitorovací zprávě) musí příjemce dotace řídícímu orgánu 
poskytovatele dotace prokázat.

niJ
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Oznámení o změně 
ke Smlouvě o dílo č. OR/15/23702

na zhotovení díla

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu 
„Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť “ 

Veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1.Objednatel: Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice

letolickým, Ph.D., hejtmanem

2. Zhotovitel:

IČ: 708 92 822
DIČ CZ70892822

zastoupen: JUDr. 
Bankovní spojení:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení

IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
spisová značka rejstříkového soudu: C20666

Objednatel oznamuje zhotoviteli změnu evidenčního čísla ve výše uvedené smlouvě 
o dílo:

Evidenční číslo OR/15/23702 u výše uvedené smlouvy se ruší a nově se nahrazuje 
takto:

ODSH/15/23984

Za objednatele:

V Pardubicích dne:

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

hejtman
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Smlouva o poskytování služeb 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Propojení silnic R35 a 1/35 Rokytno - Býšť “ 
číslo smlouvy OR/15/23703 

veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

Objednatel. Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoby oprávněné jednat

IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822

a

Poskytovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Sídlo - adresa: 
Zastoupen:
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 
IČ:
DIČ:

Bankovní spojení:

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 
Ing. Milošem Buriancem, jednatelem 

Ing. Miloš Burianec

274 66 868
CZ27466868

Komunikační spojení

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen 
„smlouva"):

i.
Předmět smlouvy

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro objednatele výkon autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby „Propojení silnic R3S a I/35 Rokytno - Býšť“

2. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje stanovené požadavky odborné způsobilosti dle § 10 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

K-
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

II.
Rozsah činnosti

Poskytovatel se zavazuje v rámci předmětu smlouvy zabezpečit následující činnosti:
a) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace,

kontrola dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením 
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

b) projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do stavebního 
deníku s event. malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem dohodnutým s účastníky 
výstavby), pokud nemají dopad na zvýšeni ceny díla a zhoršení technických parametrů 
stavby,

c) účast na jednáních zúčastněných partnerů výstavby, jako jsou kontrolní dny stavby, a 
zvláštních jednáních o řešení jednotlivých případů,

d) vyjadřováni se a schvalování návrhů záměny použití materiálů oproti projektu za materiály 
obdobných vlastností na základě požadavků zhotovitele nebo investora stavby,

e) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednané 
dokumentaci,

f) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části do užívání a na kolaudaci stavby,
g) účast v kolaudačním řízení a poskytování potřebné spolupráce a vysvětlení,
h) objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat poskytovateli vydaný kolaudační 

souhlas k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
s údaji uvedenými ve vydaném souhlasu. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše 
uvedenými podklady a vydaným souhlasem musí poskytovatel v termínu do 15 dnů po 
předání kolaudačního souhlasu o této skutečnosti informovat objednatele.

i) plnění dalších povinností vyžádaných objednatelem, které souvisejí s autorským dozorem.

III.
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí.
2. Poskytovatel je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle 

pokynů objednatele, ať již výslovných nebo těch, které zná nebo musí znát, 
a v souladu s jeho zájmy a účelem, kterého má být dle smyslu této smlouvy dosaženo.

3. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny skutečnosti a postupy, které zjistí při 
plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li ke 
změně pokynů objednatele, postupuje poskytovatel podle původních pokynů objednatele.

4. Zjistí-li poskytovatel, že pokyny objednatele jsou nevhodné či neúčelné při plnění smlouvy, 
je povinen na to objednatele písemně upozornit. Bude-li v tomto případě objednatel na 
svých původních pokynech trvat, má poskytovatel právo:
a) v případě pokračování plnění dle této smlouvy požadovat na objednateli, aby své 

setrvání na původních pokynech potvrdil poskytovateli písemně,
b) odstoupit od smlouvy, přičemž tím není dotčeno právo poskytovatele na úhradu dosud 

účelně a nezbytně vynaložených nákladů při plnění této smlouvy.
5. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny 

odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladné poté, co danou 
skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě objednatel trvat na svých pokynech, je
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poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel má v tomto případě nárok na 
úhradu dosud účelně a nezbytně vynaložených nákladů při plnění této smlouvy.

6. Poskytovatel je povinen pravidelně informovat písemně objednatele o své činnosti, která je 
předmětem této smlouvy, minimálně však jedenkrát za měsíc.

7. Poskytovatel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něho 
převzal při začátku a během plnění této smlouvy.

8. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných 
skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Toto ustanovení se 
netýká povinností poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů, zejména ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

9. Poskytovatel po dobu trvání této smlouvy je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem 
objednateli / třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním 
ve výši nejméně 3 miliony Kč. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat včas poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 
zajistit poskytovatel v rámci své činnosti.

2. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 
plnění smlouvy.

3. Objednatel je povinen poskytovateli za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou 
vyplatit odměnu, ve výši uvedené v článku V. smlouvy.

V.
Odměna, platební podmínky

1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí:

- cena bez DPH 327 000,- Kč (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH 68.670,- Kč
- cena vč. DPH 395.670,- Kč

2. Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti 
poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby.

3. Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré 
náklady poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v souladu bodem 1 tohoto 
článku.

4. Poskytovatel bude fakturovat čtvrtletně poměrnou část smluvní odměny odpovídající délce 
smlouvy. Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.

5. Doba splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručeni faktury 
objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele na účet poskytovatele.
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6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně 
závazných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové 
údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení 
opravené nebo přepracované faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI.
Sankce

1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené 
zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dohodnuté 
odměny včetně DPH v termínu do 15 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty, a to 
za každé jednotlivé porušení.

2. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody 
vzniklé činností poskytovatele.

3. Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit 
objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její 
výši prokazatelně informován.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V smlouvy je poskytovatel oprávněn 
uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VII.
Doba trvání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení 
stavebních prací) až do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však 
do prosinec 2019. Předpokládaný termín dokončeni stavby je listopad 2019.

2. Tento smluvní vztah může být ukončen:
a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost 

předmětné smlouvy konči dnem uvedeným v této dohodě;
b) odstoupením od smlouvy při porušení závazků touto smlouvou přijatých, tj. porušuje-li 

druhá smluvní strana své povinnosti i poté, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a 
na možnost odstoupení výslovně upozorněna;

c) výpovědí ze strany objednatele.
3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí adresovanou 

poskytovateli, a to ve výpovědní lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi. Od účinnosti výpovědi je poskytovatel povinen 
nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen objednatele 
upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně 
hrozící objednateli nedokončením činnosti související s plněním této smlouvy.

4. Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.
5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí čí odstoupením před dokončením 

předmětu plnění, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci plněni veškerých 
činností provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou 
vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

6. Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od 
záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu. Tuto informaci objednatel 
sdělí poskytovateli písemně.

dj
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Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebude realizace předmětné stavby zahájena do 24 měsíců od podpisu této 
smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a 
povinnostmi vyplývajicimi z této smlouvy.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Pojistná smlouva č. 2909962470, a příloha 
č. 2 - podmínky IROP

3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem 
obou smluvních stran formou číslovaných dodatků.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
poskytovatel stejnopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 13.8.2015 a 
schválen usnesením číslo R/2094/15.

V Pardubicích, dne:..... .......................... V Hradci Králové dne...........................

Objednatel: Poskytovatel:
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Návrh na změnu ke smlouvě na pojištěni majetku / podnikatelů

Pojistné srrVúuva č 2909962470 Provoděni zmény od 7.1.2015

Gonerůli Pojišťovna e.e, 

P O Box 24 
BĎlehradská 132 
120 84 Praha 2

PcjtStAik

Po/Stáný

gydliilě

Dopravně inženýrské kancelář, s.r.o. 27466868

Uťw.ČWo • PSC OM: Telolon

Bozděchova 1668 500 02 Hradec Králové

Uica, čísle PSC Obec
MIMO pojištěn]

nájemce

zpútob plece ni pololetně

druh inkasa 
nátladnělio 
po,rstn<Sho

poílovni poukázkou bezholovoslně 
(trvalý příkaz)

číslo účtu

peněžní ústav

vinkulace zruiena *» dni

Potvrzeni peněžního ústavu přiloženo

Takto označené změny musí být nahlášeny nejpozději 8 týdnů před ukončením platebního období, jmek budou zohledněny až v následném platebním období.

Slorno na
přán'
zákaznic*

Dupkkít
pojistné
smlouvy

ZvláStní ujednáni / Poznámka:

Aktualizace PS dle nového obratu 5 000 000 Kč. 
Zvýšení pojistné částky na 10 000 000 Kč. 
Ponechána sleva za období min. 5 let 10%. 
Ponechána sleva obchodní na 15%.

Pojistná částka
Spoluúčast
Roční pojistné

Sleva za období min. 5 let 10% 
Obchodní sleva 15%

Celkem roční pojlslnó po slovách

5 000 000 KČ
10%. min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč 

73 872 Kč

7 387 Kč 
11 081 Kč

55 404 Kč

U&tón. 4tfb ooo có:

Agenturní čisto obchodního zástupce

P/o/vna s r o

Oddělení pDjiWénl majetku

47 39 11 03 90 verze 01
lC B185S85S 

DlC. 002-61059885

/



: , doslovní souhlasí
I i! v.i:;, ? r.ií Ityl roifcén, z /)

V Hradci Královi

/<■'
/■■-

■■■

-V í-

Pavlň VWlohova

/Vivňiitfy DMUknu

■%. ■
. " I ffraCA



Krajský úřad Pardubického kraje

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb OR/15/23703

Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční spoluúčasti 
evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů 

v rámci Integrovaného operačního programu (dále IROP)

1. Poskytovatel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem
(Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových 
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními 
předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo 
finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2025.

2. Poskytovatel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených 
v platné verzi výzvy IROP. Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetových 
stránkách
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.rada-severovychod.cz/irop

3. Povinnosti poskytovatele vyplývající ze spoluúčasti na přípravě projektu v rámci 
IROP:
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o 

projekt související s IROP, a dále musí obsahovat přesný název projektu a 
registrační číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a 
přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika 
způsobilých výdajů je k dispozici na příslušných internetových stránkách 
IROP.

b) Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

c) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout 
bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k 
předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v 
souvislosti s předmětem díla.

d) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.

e) Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a 
kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem 
financí CR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

g) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana
http://www.rada-severovychod.cz/irop


h) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

4. Poskytovatel je povinen dodržet pravidla pro publicitu, zejména označení všech 
výstupů (dokumentace, CD apod.) logy EU a IROP dle aktuálně platných pravidel 
pro publicitu IROP.

5. Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně pomlček, mezer apod.), 
dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt 
předkládán jako žádost o spolufinancování.

6. Nikde v projektu nebude uveden konkrétní název dodavatele ani konkrétní název 
/ typ výrobku - je třeba je slovně popsat konkrétními parametry výrobku / 
dodávky / materiálu.

7. Kompletní položkový rozpočet + soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (vše na základě detailních položek; soubory či agregované 
položky nejsou přípustné) budou doloženy v elektronické podobě ve formátu MS 
Excel. Struktura všech částí rozpočtu musí minimálně obsahovat následující 
položky v samostatných sloupcích: kód položky, název položky (popis), měrná 
jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč.

8. V elektronické podobě rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří 
pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž. Položky 
konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe odlišeny rozdílným 
formátem (např. kurzívou, stylem písma).

9. V rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nesmi být uvedeny žádné položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo 
„provoz investora". Uznatelné jsou pouze jasně definované položky rozpočtu 
přímo související s realizací projektu.

10. Zařízení staveniště bude u relevantních stavebních či inženýrských objektů v 
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
uvedeno procentem i konkrétní částkou.

11. Součty jednotlivých položek musí odpovídat součtovým řádkům/souhrnným 
částkám v krycích listech.

12. V žádných částech projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) nesmí být uvedeno slovo 
„oprava“ nebo „údržba“. Tyto výrazy musí být nahrazeny (ve smyslu příslušného 
textu) výrazy např.: modernizace, rekonstrukce, úprava (příklad: úprava 
objízdných tras).

13. Bez ohledu na to, kdo zajišťuje projektovou dokumentaci (např. Pk nebo SÚS 
Pk), bude investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace 
Pardubický kraj.

14. Pokud je rámci projektové dokumentace a stavby uvažováno s využitím 
vybouraného, demontovaného, vytěženého (např. odfrézovaného) materiálu, pak 
v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí 
být uvedeno jeho množství včetně měrné jednotky (resp. ceny) a způsob využití 
(např. zpětné zásypy, zpevnění podloží, sanace vozovky). Množství tohoto 
materiálu musí být přesně vyspecifikováno. Využití recyklátu je důležitým

Krajský úřad Pardubického kraje

2



Krajský úřad Pardubického kraje

environmentálním kritériem projektu, jehož splnění na konci realizace projektu (v 
závěrečné monitorovací zprávě) musí příjemce dotace řídícímu orgánu 
poskytovatele dotace prokázat.
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Oznámení o změně 
ke Smlouvě o poskytování služeb 

autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Propojení silnic R35 a 1/35 Rokytno - Býšť “ 
číslo smlouvy OR/15/23703 

veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1 .Objednatel: Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. MartinemNetolickým, Ph.D., hejtmanem 
Bankovní spojení:

IČ: 708 92 822
DIČ CZ70892822

2. Poskytovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
zastoupen: Ing. Milošen^unancen^ednatelem společnosti

spojení:

IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
spisová značka rejstříkového soudu: C20666

Objednatel oznamuje zhotoviteli změnu evidenčního čísla ve výše uvedené smlouvě 
o poskytování služeb

Evidenční číslo OR/15/23703 u výše uvedené smlouvy se ruší a nově se nahrazuje 
takto:

ODSH/15/23985

Za objednatele:
1. náměstek hejtmana

V Pardubicích dne:

Pardubický kraj 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

hejtman
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě Č. ODSH/15/23985 

o poskytování služeb autorského dozoru projektanta 
při realizaci stavby

„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť“ 
veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

708
DIČ: CZ70892822

2. Poskytovatel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668 
500 02 Hradec Králové 
zastoupen: Ing Mile
Bankovní spojeni! 
č. ú.:
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
zapsán: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 20666

m Buriancem, jednatelem

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytováni služeb:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 09. 2015 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru 
projektanta pod původním označením „Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno - Býšť', 
č. OR/15/23703, jejíž označení bylo následně změněno oznámením objednatele na 
„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno - Býšť', č. ODSH/15/23985 (dále jen „smlouva“).

2. S ohledem na zdržení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování 
platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodiv na následujících změnách v článku I. smlouvy:
a) Název stavby uvedený v bodu 1. „Propojení silnic R35 a 1/35 Rokytno - Býšť“ se mění na 

aktualizovaný název „Propojeni silnic D35 a 1/35 Rokytno - Býšť".
b) Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se též číselné označení bodů tohoto 

článku.

2. Smluvní strany se dohodiv na následující zrněné v článku III. smlouvy:
Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Poskytovatel je povinen 
zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při
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plnění této smlouvy do styku. To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženu 
právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci.“

3. Smluvni strany se dohodiv na následující změně v článku VII. smlouvy:
Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Tato smlouva se uzavírá 
na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájeni stavebních prací) až do vydání 
kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 05. 2021. (Předpokládaný 
termín dokončení stavby je 30. 11. 2020.)“

4. Smluvní strany se dohodiv na následujících změnách v článku Vlil, smlouvy:
a) Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Pokud nebude realizace 

předmětné stavby zahájena do 60 měsíců od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá 
platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této 
smlouvy. “

b) Část textu bodu 3. znějící: „a příloha č. 2- podmínky IROP“ se ruší bez náhrady.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany následující:

a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i 
původní smlouvu.

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplňuje 
znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

c) Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto dodatku a smlouvě uvedené údaje, na které se 
mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, 
nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a 
původní smlouvy v registru smluv souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotoveni a poskytovatel vyhotoveni dvě.

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že si dodatek přečetly a sjeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem.

6. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28.08.2017 a 
schválen usnesením č. R/568/17.
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Prohlášení o souhlasu s uveřejněním smlouvy v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

ke
Smlouvě o poskytování služeb ODSH/15/23985 a jejího Dodatku č.l

dále jen „smlouva" uzavřené mezi

objednatelem, kterým je a
Pardubický kraj
Sídlo: Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
Zastoupen:
JUDr. Martinem Netolickým Ph.D.,
hejtmanem

zhotovitelem, kterým je 
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové 

IČ: 274 66 868

Zastoupen: Ing. Milošem Buriancem 
jednatelem

5 ohledem na skutečnost,

- že dne 1. 7. 2016 nabyla účinnosti relevantní ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon"),

* že uzavřená smlouva je smlouvu soukromoprávní a objednatel je osobou povinně uveřejňující 
podle ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona,

- že na smlouvu jako celek nedopadá žádná z výjimek uveřejnění podle ust. § 3 zákona a
- návrh smlouvy ustanovení týkající se úpravy jejího uveřejnění podle zákona neobsahoval, 

zhotovitel k žádosti objednatele

- souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle ust. § 4 zákona, které zajistí objednatel, 
a to bezodkladně po uzavření smlouvy,

• prohlašuje, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky za obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

- prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně 
osobních údajů, jsou údaji veřejně dostupnými a s jejich zpracováním objednatelem po dobu 
neurčitou pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

V Hradci Králové, dne:
08. 09. 2017

Burianec, jednatel

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
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