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Příloha č. 2 Zadávací dokumentace: 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Čl. I 
Smluvní strany 

1. Objednatel:  Východočeské muzeum v Pardubicích 
se sídlem:  Zámek 2, Zámek, 530 02 Pardubice 
IČ:   14450542 
DIČ:  CZ14450542 
zastoupen:  Mgr. Tomáš Libánek, ředitel 
zápis v OR:  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vl. 1607 

 
(dále jen „objednatel“) 
a  
2. Zhotovitel:         Martin Bulat 
se sídlem:   Kolonie 378/25 , 737 01 český Těšín 
IČ:    67306772 
DIČ:   CZ7001065115 
zastoupen:   Martin Bulat 
zápis v OR:    

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 (společně také jako „smluvní strany“) 

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen “Smlouva“) 

Čl. II 
Preambule 

1. Objednatel uzavírá tuto Smlouvu se zhotovitelem jako logický krok následující po výběrovém řízení 
veřejné zakázky s názvem: 

„Provádění terénních prací v oblasti ZAV – SV obchvat Pardubic“  
(dále jen „výběrové řízení“) 

Výběrové řízení bylo zadáno jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, a dále zadáno v souladu se Směrnicí č. 13/2017 o Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Všechny podmínky uvedené ve 
výběrovém řízení (zadávací dokumentaci včetně příloh apod.), jakož i údaje v nabídce účastníka, jsou 
platné a závazné pro plnění veřejné zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že se před uzavřením této Smlouvy nedopustily v souvislosti s výběrovým 
řízením samy nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo předpisům o 
zadávání veřejných zakázek či dobrým mravům nebo tyto pravidla obcházelo. Dále smluvní strany 
prohlašují, že nenabízely žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky 
ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, a že se zejména ve vztahu 
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k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustily žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 

Čl. III 
Předmět Smlouvy 

1. Předmět Smlouvy: 
2. Na základě této Smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednatele vykonat, provést a realizovat 

kompletní plnění stavebních prací, výkonů a souvisejících služeb, spočívajících v provedení díla, které 
je dále specifikováno v této Smlouvě a provedení všech prací, výkonů dodávek a služeb souvisejících 
s provedením díla, kdy toto dílo bude zhotovitelem realizováno a zhotoveno zejména dle: 
a) specifikace díla uvedené v ustanovení odst. 6 a násl. tohoto článku;  
b) projektových podkladů, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy; 
c) položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací a výkonů) díla, který tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy; 
d) sjednaného rozsahu díla a veškerých jeho částí či součástí, sjednaných stavebních prací, výkonů a 

souvisejících služeb včetně splnění povinností zhotovitele, a to v souladu s ustanoveními 
odst. 8 až 11 tohoto článku; 

e) pokynů objednatele a dále za podmínek této Smlouvy. 
(dále také jako „dílo“) 

3. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této Smlouvy a 
splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů, zadávacích podmínek 
příslušného výběrového řízení a nabídky zhotovitele předložené v rámci příslušného výběrového řízení. 

4. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít, a to za podmínek stanovených 

touto smlouvou, a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla v souladu a za podmínek 
stanovených touto smlouvou. 

6. Předmět díla a specifikace díla:  
7. Popis díla: 

Předmětem této Smlouvy je provedení díla formou realizace stavebních prací, výkonů a služeb na akci 
s názvem: „Provádění terénních prací v oblasti ZAV – SV obchvat Pardubic“. 
Předmětem díla je zejména realizace stavebních prací, spočívajících v komplexní přípravě území pro 
provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen jako „ZAV“). Stavební práce, výkony a 
služby budou realizovány na pozemcích, dotčených stavbou budoucí komunikace I/36 Pardubice, 
Trnová – Fáblovka – Dubina, konkrétně I/36 km 0,260 – 4,169. Zhotovitelem budou vykonány zemní 
práce – výkopy archeologických objektů, přesun zeminy a řádné začištění skrytých ploch. Zhotovitel 
bude dále realizovat terénní část samotného ZAV, a to v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o památkové péči“).  
Smluvní strany pro vyloučení pochybností dále uvádějí, že součástí předmětu díla nejsou služby 
spojené s výzkumnou částí ZAV, jejímž výsledkem by bylo například vyhotovení nálezové zprávy 
v souladu s příslušnými právními předpisy (zákonem o památkové péči) apod.  
Provedení předmětu této Smlouvy spočívá zejména v následujících pracích, výkonech a 
službách zhotovitele: 
a) komplexní realizace stavebních prací, které spočívají v řádné přípravě území k provedení terénní 

části ZAV, kterou zhotovitel provede formou zemních prací, spočívajících zejména v:  
i. manuálním výkopu archeologických objektů, a to prostřednictvím ručních nástrojů tak, 

aby nedocházelo k poškození archeologických objektů a nálezů (např. pomocí rýče, lopaty či 
špachtle apod.); 
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ii. manuálním přemístění zeminy do vzdálenosti do 30m od výkopových objektů, a to 
prostřednictvím ručních nástrojů tak, aby nedocházelo k poškození archeologických objektů a 
nálezů (např. pomocí lopaty, kolečka apod.); 

iii. provedení začišťovacích zemních prací, které budou provedeny manuálním začištěním skrytých 
ploch, a to prostřednictvím ručních nástrojů tak, aby nedocházelo k poškození archeologických 
objektů a nálezů (např. pomocí široké motyky, škrabky apod.); 

b) komplexní realizace prací a výkonů, které zhotovitel provede v rámci terénní části ZAV a které 
budou spočívat zejména v: 
i. provedení komplexního dohledu při skrývkách ornice mechanizací a dalších zemních pracích 

souvisejících se ZAV, tj. začištění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a 
objektů a jejich zaznamenání v terénním plánu; 

ii. exkavace archeologických situací a dalších výkopových prací, vyzvednutí a dočasné uskladnění 
všech movitých archeologických nálezů a vzorků a vedení jejich podrobné evidence; 

iii. provedení měřičské, kresebné a fotografické dokumentace všech archeologických entit, resp. 
stratigrafických kontextů včetně zápisu do kontextových listů či jiných formulářů. Vytváření 
digitálních 3D modelů, fotogrammetrických modelů a leteckého snímkování. Vytváření seznamů 
všech dokumentovaných entit, resp. stratigrafických jednotek, včetně převodu seznamů do 
digitální formy; 

iv. ukládaní digitálních kopií veškeré dokumentace specifikované v bodech i) až iii) tohoto odstavce 
a písmene na speciální, pouze za tímto účelem zřízené, digitální uložiště, které bude mít 
minimálně jednu další fyzickou zálohu (dále jen „Terénní dokumentace“). Pravidelné zálohování 
dat získaných při realizaci díla, resp. Terénní dokumentace.  

8. Zhotovitel je dále v souvislosti s realizací díla povinen k: 
a) přijetí bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku v místech dotčených ZAV v souladu s 

příslušnými obecně závaznými právními předpisy; 
b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy; 
c) přijetí opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení předmětu plnění 

této Smlouvy v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy. 
Porušení povinností k přijetí příslušných opatření podle tohoto odstavce, bude objednatelem 
považováno za podstatné porušení této Smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen po celou dobu účinnosti této Smlouvy, pro účely plnění předmětu této Smlouvy, 
zajistit a disponovat těmito minimálními počty pracovníků na jednotlivých pozicích pro účely 
realizace díla:   
a) Vedoucí technik ZAV, a to v počtu 1 osoby; 
b) Dokumentátor, a to v počtu 3 osob; 
c) Dělník, a to v počtu 27 osob. 
Porušení povinnosti zajistit a disponovat minimálními počty pracovníků na jednotlivých pozicích pro 
zajištění realizace díla podle tohoto odstavce, bude objednatelem považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla vést řádnou a úplnou Terénní dokumentaci tak, jak je 
touto Smlouvou dále upraveno. Zhotovitel je v této souvislosti zejména povinen: 
a) provádět ukládání (aktualizaci) a zálohu digitálních (elektronických) dat Terénní dokumentace na 

samostatné k tomu určené digitální nosiče dat, a to nejméně jednou za sedm (7) dní; 
b) provádět kontrolu zabezpečení digitálních (elektronických) dat Terénní dokumentace tak, 

aby nemohlo dojít k částečné či úplné ztrátě, zcizení či znehodnocení takových dat; 
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c) předat úplnou a kompletní Terénní dokumentaci vč. všech fyzických digitálních nosičů dat, 
na kterých je uložena (zaznamenána), a to nejpozději při předání a převzetí díla dle této Smlouvy, tj. 
v rámci přejímacího řízení díla, případně nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku, kdy dojde k 
ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu dle čl. XIX odst. 1 této Smlouvy. 

Porušení povinností při správě dat Terénní dokumentace či prodlení s jejich předáním podle tohoto 
odstavce, bude objednatelem považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

11. Činnosti spočívající v realizaci díla podle této Smlouvy budou zhotovitelem pro objednatele zajišťovány 
prostřednictvím pracovníků pro jednotlivé pozice, a to zejména pro následující okruhy činností, služeb 
a výkonů: 
a) Vedoucí technik ZAV:  

i. komplexní vedení a koordinace terénní části ZAV, přidělování úkolů jednotlivým 
pracovníkům, kteří se na ZAV podílejí; 

ii. koordinování činností prováděných mechanizací v místě výkonu terénních prací ZAV; 
iii. lokalizace potencionálních archeologických situací; 
iv. vedení tvorby kresebné, měřičské a fotografické dokumentace archeologických situací a nálezů; 
v. vedení Deníku archeologického výzkumu a celkové databáze archeologických nálezů; 
vi. spolupráce při provádění výškopisného a polohopisného geodetického zaměření odhalených 

archeologických situací nálezů; 
vii. zanášení početní a druhové specifikace nálezů do databázových programů; 
viii. zajišťování průběžných počítačových zobrazování nálezových situací; 
ix. zajištění vhodného uskladnění archeologických nálezů do doby jejich převezení k zadavateli; 
x. vedení průběžné evidence nálezů a následný převoz získaných movitých nálezů k dalšímu 

zpracování dle požadavků zadavatele. 
b) Dokumentátor: 

i. provádění kresebné, fotografické a formulářové dokumentace archeologických situací a nálezů 
způsobem odpovídajícím současným odborným standardům pro archeologickou dokumentaci 
dle potřeb objednatele; 

ii. koordinování činností prováděných terénními pracovníky – dělníky, a to v souladu s pokyny 
Vedoucího technika ZAV; 

iii. provádění fotografické, fotogrammetrické a video dokumentace archeologických nálezů a 
situací; 

iv. vyhledávání a vyzvedávání movitých nálezů; 
v. evidenci, očištění a zabalení všech movitých archeologických nálezů; 
vi. kontrolu úplnosti terénní dokumentace; 
vii. zajišťování průběžných počítačových zobrazování nálezových situací. 

c) Dělník: 
i. provádění zemních prací v rozsahu dle ustanovení odst. 7 písm. a) tohoto článku. 

12. Kontrola projektových podkladů: 
13. Objednatel prohlašuje, že předané projektové podklady dle Přílohy č. 1 této Smlouvy byla vyhotoveny 

jako podklad pro provedení příslušného díla dle této Smlouvy, kdy na tyto projektové podklady 
navazuje i položkový rozpočet díla dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, který obsahuje oceněný soupis 
stavebních prací a výkonů k realizaci díla dle této Smlouvy.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl komplexní kontrolu projektových 
podkladů dle Přílohy č. 1 této Smlouvy a související kontrolu položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 
této Smlouvy nejpozději ke dni podání jeho nabídky jako dodavatele (účastníka) v rámci dotčeného 
výběrového řízení, a to za účelem zjištění případných zjevných vad, nedostatků či nevhodných pokynů 



 
Veřejná zakázka:  
„Provádění terénních prací v oblasti ZAV – SV obchvat Pardubic“ 

 5  
 

objednatele uvedených v těchto dokumentech, zejména těch, které by měly vliv na cenu díla. Na 
případné zjištěné vady či nedostatky předaných projektových podkladů a položkového rozpočtu díla 
dle tohoto ustanovení se zhotovitel zavazuje písemně upozornit objednatele v rámci dotčeného 
výběrového řízení předcházejícímu uzavření této Smlouvy, a to nejpozději ke dni podání jeho nabídky 
jako dodavatele (účastníka) v rámci dotčeného výběrového řízení, a to včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadů na cenu díla. V případě, že zhotovitel jako odborně způsobilá osoba nezjistí vady 
či nedostatky předaných projektových podkladů a položkového rozpočtu díla dle tohoto ustanovení, 
má se za to, že jsou tyto dokumenty bez takových vad či nedostatků a zhotovitel se zavazuje zhotovit 
dílo v takto definovaném a sjednaném rozsahu dle předaných projektových podkladů a položkového 
rozpočtu, resp. dále v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost ve 
smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s touto Smlouvou, položkovým 
rozpočtem a zároveň také při dodržení veškerých technických a technologických podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů či technických norem. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit kompletní personální a organizační zajištění realizace díla, a to zejména 
zajistit příslušné pracovníky, a to v počtu určeném touto Smlouvou, prostředky a vybavení nutné 
k řádnému provedení příslušných prací dle této Smlouvy.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění či dle jiných oprávnění 
schopen realizovat dílo v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy, je odborně způsobilý a 
kvalifikovaný k plnění předmětu této Smlouvy a je tomu vybaven potřebnými prostředky.  

4. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s objednatelem či osobami pověřenými objednatelem v rámci 
realizace díla a koordinovat s ním postup při realizaci předmětu této Smlouvy.  

5. Zhotovitel je dále povinen realizovat dílo na základě této Smlouvy dle příslušných pokynů objednatele 
či dle odborné metodiky, kterou objednatel určí či jinak označí jako závaznou pro realizaci díla dle této 
Smlouvy. Porušení povinnosti zhotovitele postupovat při poskytování realizaci díla podle tohoto 
odstavce, bude objednatelem považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

6. Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu této Smlouvy, 
jestliže zhotovitel mohl nebo měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není 
oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ze soupisů stavebních prací a výkonů, 
poskytnutých objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení, protože nevhodná povaha těchto 
pokynů byla nebo mohla být odstraněna v rámci poskytnutí vysvětlení a dodatečných informací 
k zadávacím podmínkám. 

7. Zhotovitel je povinen, na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy, 
navrhnout a provést opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro její 
naplnění, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli, zástupci objednatele a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré 
potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

8. Zhotovitel je povinen zajistit pro činnost každé profese podílející se na realizaci díla odborný dozor ze 
strany, který bude garantovat dodržování technologických postupů, a to včetně případů, kdy zhotovitel 
k provedení příslušných služeb použije své poddodavatele. Realizaci díla dle této Smlouvy je zhotovitel 
povinen provádět osobami (pracovníky), které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně 
autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takové doklady 
předložit. 

9. Zhotovitel je povinen určit odpovědné a kompetentní zástupce, kteří budou koordinovat realizaci 
předmětu díla – osoby Vedoucích techniků ZAV, kdy tyto osoby budou uvedeny níže v této Smlouvě. 
Osoby Vedoucích techniků ZAV budou vystupovat v technických o odborných záležitostech při 
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realizaci díla dle této Smlouvy, a to zejména při realizaci díla, kontrolních dnech, jednáních s 
objednatelem apod. Každá z osob Vedoucího technika ZAV určeného zhotovitelem bude osobou 
dostatečně kvalifikovanou, zkušenou a odborně vzdělanou, kdy bude splňovat zejména objednatelem 
požadované předpoklady definované ve výběrovém řízení, na základě kterého byla uzavřena tato 
Smlouva, byly-li takové předpoklady na kvalifikaci osob Vedoucích techniků ZAV součástí zadávacích 
podmínek příslušného výběrového řízení. 

10. V průběhu realizace díla dle této Smlouvy je zhotovitel povinen umožnit provedení kontrolních 
prohlídek ze strany objednatele a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené 
přiměřené lhůtě. Zhotovitel je povinen zajistit účast alespoň jednoho Vedoucího technika ZAV na 
kontrolní prohlídce. 

11. Zhotovitel splní svou povinnost realizovat dílo dle této Smlouvy jeho řádným a včasným dokončením a 
protokolárním předáním objednateli, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě  

12. Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých jeho činností v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími obecně závaznými předpisy. 

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména pak 
ustanovení § 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, o závislé práci a související 
ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 

14. Zhotovitel je povinen realizovat dílo dle této Smlouvy v souladu s právními předpisy platnými a 
účinnými na území České republiky v době plnění předmětu smlouvy a v souladu s technickými 
normami a technickými předpisy platnými a účinnými na území České republiky. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že výkonem plnění dle této Smlouvy, budou pověřeni pouze zaměstnanci zhotovitele, 
poddodavatelé na základě řádně a platně uzavřených smluv a dále v souladu touto Smlouvou, případně jiné 
osoby, které jsou v obdobném pracovněprávním či obchodněprávním závazkovém vztahu ke zhotoviteli.  

16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby nedošlo k porušení autorských a jiných práv 
třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu duševního vlastnictví (dále jen „autorská práva“) 
nebo práv průmyslového vlastnictví třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví (dále jen „práva průmyslového vlastnictví“). Pokud budou při realizaci díla 
využita autorská práva či práva průmyslového vlastnictví třetích osob, je zhotovitel povinen 
odpovídajícím způsobem upravit veškeré právní vztahy s osobami, jimž náležejí taková osobnostní 
nebo majetková práva vyplývající z ochrany autorských práv či práv průmyslového vlastnictví, aby 
zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k objednateli. Zhotovitel je tak 
povinen zejména získat příslušné licence, svolení či jiné souhlasy s užitím.  
V případě, že zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní, je povinen uhradit veškeré nároky 
třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví (autorských práv, práv průmyslového 
vlastnictví apod.) třetích osob a dále nahradit škodu tím způsobenou objednateli. 

17. Zhotovitel objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost provedení díla a prací a služeb 
poskytovaných poddodavateli a nesou za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je 
povinen na písemnou výzvu objednatele kdykoli v průběhu poskytování realizace díla 
předložit objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně doložení jejich náležité 
odbornosti).  

18. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na 
realizaci díla a stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku 
předání a převzetí díla budou existovat škody, které nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato 
okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí díla strany objednatele. 

19. Zhotovitel je povinen objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující skutečnosti:  
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a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon; dále jen „insolvenční zákon“), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek 
nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo 
c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje 

běžný obchodní styk; a/nebo 
d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; a/nebo 
e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo 
f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči 

objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s těmito závazky souvisejícími; a/nebo 
g) všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádnou a včasnou realizaci díla, či 

řádnou a včasnou realizaci díla ohrožují či ztěžují; a/nebo 
h) skutečnosti nezbytné pro řádné plnění povinností objednatele vyplývajících ze závazných právních 

předpisů. 
Článek V 

Práva a povinnosti objednatele 
1. Objednatel je povinen včas poskytovat zhotoviteli součinnost pro jeho plnění podle této Smlouvy a 

řádně a včas provedené dílo převzít, a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční 
nároky, vzniklé v důsledku plnění této Smlouvy za podmínek v ní uvedených. 

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a za takto převzaté plnění zaplatit cenu 
dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy, přičemž: 
a) Dílo se považuje za řádně a včas dokončené úplným splněním všech jednotlivých stavebních prací, 

které byly mezi objednatelem a zhotovitelem ujednány v této Smlouvě, včetně veškerých 
souvisejících výkonů, činností a služeb, a takto řádně dokončené plnění bude v souladu s 
podmínkami a účelem sjednaným dle této Smlouvy; 

b) Dílo se považuje za převzaté, bylo-li plnění poskytnuté zhotovitelem řádně předáno a objednatelem 
řádně převzato jako celek v souladu s touto Smlouvou a za podmínek stanovených touto Smlouvou 
pro předání a převzetí díla. 

3. Objednatel má právo kontrolovat průběh realizace díla. Pro účely kontroly průběhu provádění 
jednotlivých činností dle této Smlouvy má objednatel právo organizovat pravidelné kontrolní dny v 
souladu s touto Smlouvou a sjednanými podmínkami kontroly provádění díla dle níže uvedeného v 
této Smlouvě. 

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní předmět této Smlouvy v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
příslušná plnění dále prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě 
poskytnuté mu k tomu objednatelem, obě smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se 
jedná o podstatné porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. 

5. Za účelem kontroly plnění předmětu této Smlouvy je objednatel oprávněn určit osobu/y odborného 
technického dozoru (dále jen „Dozor“). Tyto osoby budou oprávněny zastupovat objednatele v rozsahu 
pověření specifikovaných touto Smlouvou. Dozor a dále i případná další osoba oprávněná zastupovat 
objednatele mají právo kdykoliv kontrolovat realizaci díla zhotovitelem a dohlížet na průběh veškerých 
činností a služeb realizovaných dle této Smlouvy.  

6. Objednatelem určený a pověřený Dozor je zejména oprávněn: 
a) zastupovat objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických a metodických  otázek v 

souvislosti s realizací díla dle této Smlouvy, a to během celé doby poskytování těchto služeb do jejich 
dokončení včetně všech úprav nebo náprav vad díla, a to až do doby předání a převzetí předmětu 
plnění; 
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b) za objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy při provádění díla dle této Smlouvy; 
c) posuzovat průběh realizace díla, předběžně projednávat v zájmu objednatele návrhy změn realizace 

díla; 
d) upozornit zhotovitele na nesoulad realizace díla s platnými normami nebo jinými předpisy a o 

tomto upozornění informovat objednatele; 
e) pozastavit realizaci díla z důvodů závažného porušování této Smlouvy či platných norem a 

předpisů ze strany zhotovitele a o tomto upozornění informovat objednatele; 
f) činit zápisy o zjištěných skutečnostech do Deníku archeologického výzkumu; 
g) koordinovat činnost zhotovitele při realizaci díla s jinými subjekty a o průběhu koordinačních prací 

informovat na žádost objednatele. 

Článek VI 
Cena za splnění předmětu Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za splnění předmětu této Smlouvy. Cena za vykonané stavební 
práce, výkony a související služby realizované v rámci provádění díla zhotovitelem bude stanovena dle 
jednotkových cen položkového rozpočtu díla dle Přílohy č. 2, který vyplývá z nabídkové ceny dle 
nabídky předložené zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem v rámci příslušného 
výběrového řízení. 

2. Jednotkové ceny za měrné jednotky každé položky, za kterou se zhotovitel zavazuje poskytovat plnění 
příslušných stavebních prací, výkonů a souvisejících služeb dle této Smlouvy, je na základě ujednání 
smluvní stran stanovena v položkovém rozpočtu uvedeném v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že fakticky bude cena díla za řádné a včasné plnění této Smlouvy 
zhotovitelem stanovena na základě množství reálně vykonaných jednotlivých položek stavebních 
prací a příslušných výkonů a souvisejících služeb zhotovitele vynásobených jednotkovou cenou za 
měrnou jednotku těchto položek, a to dle položkového rozpočtu (dále jen „Cena díla“). 

4. DPH bude účtována dle platných předpisů v době vystavení faktur na základě řádně vystavené faktury 
ze strany zhotovitele, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů (dále také jako 
„ZDPH“). V případě snížení či zvýšení sazby DPH na základě změny příslušného zákona zhotovitel 
upraví sjednané Ceny díla včetně DPH dle položkového rozpočtu díla, a to změnou samotné výše DPH 
a sjednaných cen včetně DPH na takovou daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající 
zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.  

5. V Ceně díla, resp. v jednotlivých jednotkových cenách dle položkového rozpočtu, jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele, které při provádění díla nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, 
které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem (zejména projektových 
podkladech, položkovém rozpočtu atd.) nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice 
nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na 
pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, 
manipulační techniky a případné zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro 
pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění prací, veškerou dokumentaci 
související s provedením díla (zejména Terénní dokumentaci, technologické a pracovní postupy apod.), 
případných osvědčení, prohlášení a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání díla. Dále se 
jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zajištění bezpečnosti práce a 
protipožárních opatření apod., a také další náklady spojené s plněním podmínek dle této Smlouvy, 
rozhodnutími příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů, včetně 
případných správních a jiných poplatků. 

6. V Ceně díla, resp. v jednotlivých jednotkových cenách dle položkového rozpočtu, za splnění předmětu 
této Smlouvy jsou obsaženy a zahrnuty dále i veškeré náklady, rizika a finanční vlivy (např. inflace) 
nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu této Smlouvy a zároveň i přiměřený zisk 
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zhotovitele. Tato celková cena za splnění předmětu této Smlouvy byla stanovena v souladu se zněním 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále jsou v ní zahrnuty a obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení a předání a převzetí plnění 
předmětu Smlouvy bez jakýchkoli vad a nedodělků. Smluvní strany sjednávají, že prodlení objednatele 
s předáním místa plnění dle této Smlouvy nemá vliv na změnu (navýšení) celkové ceny za splnění 
předmětu této smlouvy. 

7. V Ceně díla, resp. v jednotlivých jednotkových cenách dle položkového rozpočtu, za splnění předmětu 
této Smlouvy jsou obsaženy mimo vlastní provedení stavebních prací, výkonů a souvisejících služeb se 
zhotovením díla zejména také: 
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce; 
b) opatření k ochraně životního prostředí; 
c) náklady na dopravu, skládky, zařízení místa plnění, jakož i všechny další režijní náklady 

zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií; 
d) příslušné pojištění díla a osob v požadovaných výších dle této Smlouvy; 
e) organizační a koordinační činnost nezbytnou k řádnému a včasnému splnění předmětu této 

Smlouvy. 
8. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu díla jsou ceny nejvyšší možné po celou 

dobu zhotovení díla, až do termínu dokončení díla včetně všech souvisejících plnění a předání a 
převzetí plnění předmětu této Smlouvy objednateli. Jednotkové položkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu díla slouží zároveň k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací (jako 
podklad pro fakturaci). Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednaných jednotkových 
položkových cen položkového rozpočtu díla z důvodů chyb nebo nedostatků v případě, že jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb zhotovitelem 
dle předaných projektových podkladů. 

Článek VII 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby za Cenu díla nejsou sjednány a nebudou ze strany objednatele poskytovány. 
2. Cena díla bude hrazena na základě faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ZDPH a 

náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“), a to na základě 
tzv. dílčích faktur, které budou vystavovány zhotovitelem 1x měsíčně v průběhu realizace díla dle této 
Smlouvy, a to za níže uvedených podmínek tohoto článku, přičemž datem zdanitelného plnění je vždy 
20. den příslušného kalendářního měsíce. (dále jen „dílčí faktury“) 

3. Podkladem pro hrazení Ceny díla za realizaci díla či jeho části podle této Smlouvy na základě dílčích 
faktur vystavovaných zhotovitelem je soupis skutečně provedených prací, výkonů a služeb 
v předmětném kalendářním měsíci (dále jen „Soupis měsíčních prací“), který bude následně nedílnou 
součástí každé dílčí faktury a bez něj není faktura úplná. 

4. Soupis měsíčních prací bude řádně vyhotoven při splnění následujících podmínek: 
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy do 5 pracovních dnů od data zdanitelného plnění Soupis 

měsíčních prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této Smlouvě, tj. dle jednotkových 
položkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla dle Přílohy č. 2 této Smlouvy. 

6. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu měsíčních prací vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. V případě nesouhlasu s fakturací některých položek v Soupisu měsíčních prací 
vyjádří objednatel ve shora uvedené lhůtě tento svůj nesouhlas a smluvní strany se zavazují vyvolat 
jednání o takto rozporovaných položkách Soupisu měsíčních prací.  

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
výkonů a souvisejících služeb je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, výkony a služby, 
u kterých nedošlo k rozporu. 
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8. Po odsouhlasení Soupisu měsíčních prací a potvrzení tohoto soupisu ze strany objednatele vystaví 
zhotovitel dílčí fakturu nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění 
fakturovaných prací. 

9. Dílčí faktury vystavované zhotovitelem budou, kromě náležitostí stanovených platnými a účinnými 
právními předpisy pro daňový doklad, obsahovat dále zejména tyto údaje: 
a) označení „faktura“ a její číslo; 
b) identifikační údaje objednatele; 
c) identifikační údaje zhotovitele; 
d) název (označení) díla (projektu), a to v případě, kdy je dílo (projekt) spolufinancováno z dotačních 

prostředků; 
e) částku k úhradě vyplývající ze Soupisu skutečně provedených prací v daném zúčtovacím období (ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění) odsouhlaseným a potvrzeným ze strany objednatele; 
f) bankovní spojení pro zaplacení faktury (číslo účtu zhotovitele, variabilní symbol); 
g) den vystavení faktury, datum zdanitelného plnění a lhůta splatnosti faktury; 
h) označení osoby, která fakturu vyhotovila; 
i) přílohou faktury bude potvrzený a odsouhlasený Soupis měsíčních prací dle tohoto článku této 

Smlouvy; 
10. Lhůta splatnosti každé faktury je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 

60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna 
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou součást dle příslušných právních předpisů nebo 

dohodnutou náležitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo či jeho část, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele. 
12. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (opravené) faktury objednateli. Zhotovitel 
je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 5 pracovních dnů po obdržení objednatelem 
vrácené vadné faktury. 

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší realizaci 
díla nebo bude dílo provádět v rozporu s projektovými podklady, Smlouvou nebo pokyny objednatele. 

Čl. VIII 
Místo plnění 

1. Místem plnění: 
Místem plněná předmětu této Smlouvy, nebude – li smluvními stranami ujednáno jinak, je budoucí 
komunikace I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, konkrétně I/36 km 0,260 – 4,169. 

Čl. IX 
Doba plnění 

1. Termíny plnění předmětu smlouvy: 
Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v následující době:   

a) termín zahájení plnění díla:  do 5 dnů od uzavření Smlouvy 
b) termín dokončení díla:  do 330 dnů od zahájení plnění díla 
c) termín předání a převzetí díla: ke dni dokončení díla  

Zhotovitel se zavazuje, že dílo vykoná a zrealizuje v termínech shora uvedených 
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2. V případě prodlení zhotovitele s termíny plnění stanovenými shora v této Smlouvě či termíny 
stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací, výkonů a služeb 
v rámci provádění díla v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně do 
vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní zhotoviteli tyto práce provádět při respektování 
obecně závazných právních předpisů a nařízení a dalších ustanovení této Smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že o nemožnosti provádění díla bude vždy v každém konkrétním případě 
přerušení zhotovování díla pořízen zápis (např. v Deníku archeologického výzkumu), který bude 
potvrzen podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. V případě, že zápis dle tohoto 
odstavce nebude obsahovat podpis oprávněného zástupce objednatele, nebude se k tomuto zápisu 
přihlížet. 

Čl. X 
Předání a převzetí plnění předmětu Smlouvy 

1. Termín předání a převzetí díla: 
a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v době plnění a termínech plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je 

povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončené dílo (dále také jen jako „přejímací řízení“) 
písemně alespoň 5 pracovních dnů předem, a to písemnou výzvou zaslanou na doručovací adresu 
objednatele příp. elektronicky na e-mail objednatele s potvrzením o doručení. V případě, že nebude 
objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu 
řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení 
přejímacího řízení. 

b) V případě, že zhotovitel dokončí dílo, resp. jeho určenou část, před termínem sjednaným dle této 
Smlouvy jako dokončení díla, je povinen dřívější datum dokončení objednateli písemně oznámit 
nejméně 10 pracovních dnů předem a současně jej vyzvat k účasti na přejímacím řízení.  

c) V případě, že jsou objednatelem přebíráno řádně dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno 
co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá 
nezbytné písemné doklady objednateli; 

2. Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího řízení: 
a) Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení Deník archeologického výzkumu a 

kompletní Terénní dokumentaci, a to jak ve fyzické, tak i v digitální podobě (na vhodném nosiči dat) 
a případně další doklady předvídané touto Smlouvou či právními předpisy. Zhotovitel bere na 
vědomí, že nedoloží-li sjednané doklady, a to zejména Deník archeologického výzkumu a Terénní 
dokumentaci, nepovažují se Dílo za dokončené a schopné přejímacího řízení díla. 

b) O průběhu přejímacího řízení díla pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, který bude 
obsahovat zejména stručný popis díla, které jsou předmětem předání a převzetí, termín, od kterého 
počíná běžet záruční lhůta, seznam předaných dokladů (např. Terénní dokumentace, Deníku 
archeologického výzkumu apod.) a prohlášení objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá. 

c) Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž 
může být dílo převzato.  

d) Obsahují-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol o 
předání a převzetí díla objednatele obsahovat také: soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě informaci o jiném způsobu narovnání mezi 
smluvními stranami. V případě, že jsou do protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady a 
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení, bude u těch vad, které nebrání užívání díla tato informace 
výslovně uvedena. Nebude-li u vady a nedodělku uvedena informace, že se jedná o vadu nebránící 
užívání díla, berou smluvní strany na vědomí, že se jedná o vadu bránící užívání díla. 

e) Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení 
přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen v takto určené lhůtě odstranit veškeré vady a nedodělky i v 
případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.  
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Zhotovitel je povinen náklady na odstranění veškerých vad a nedodělků včetně případných nákladů 
vynaložených objednatelem či zhotovitelem pro případ vyhotovení nezbytných znaleckých posudků 
nese zhotovitel. Objednatel je pro případ vzniku nákladů spojených s uplatněním vad a nedodělků díla 
oprávněn veškeré takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Zhotovitel je povinen provést úhradu 
všech těchto nákladů nejpozději do 14 dnů ode dne jejich písemného oznámení objednatelem. 

f) Pro případ, že objednatel neuvede v protokolu o předání a převzetí díla nárok, který uplatňuje vůči 
zhotoviteli z důvodu existence vad díla a jeho částí, platí, že objednatel požaduje provedení 
bezplatné odstranění všech vad díla. Nebude-li v případě existence nedodělků díla sjednáno jinak, 
platí, že zhotovitel je povinen dílo řádně dokončit.      

g) Po odstranění veškerých vad a nedodělků proběhne nové přejímací řízení díla a objednatelem bude 
zpracován nový protokol o předání a převzetí díla, kdy se ustanovení o přejímacím řízení použijí 
obdobně i na toto nové (opakované) přejímací řízení. Termín tohoto nového přejímacího řízení je 
povinen oznámit objednateli zhotovitel, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem 
opakovaného přejímacího řízení. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není povinen převzít dílo či jeho část, které vykazují vady a 
nedodělky, bránící jeho řádnému užívání a toto po něm nelze požadovat. Do doby odstranění těchto 
vad a následného nového přejímacího řízení se dílo či jeho část považuje za nepředané.  

Čl. XI 
Vlastnické právo k archeologickým nálezům a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k veškerým archeologickým nálezům učiněným při realizaci díla náleží na základě 
ustanovení § 23a zákona o památkové péči určeným osobám, kdy dále platí, že movité archeologické 
nálezy jsou vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly učiněny. Zhotovitel bere na vědomí, 
že obdobně, jako podle věty první tohoto odstavce, bude posuzováno i vlastnické právo k veškeré 
Terénní dokumentaci, pořízené v souladu s touto Smlouvou zhotovitelem.  

2. Objednatel je s učiněnými movitými archeologickými nálezy při realizaci díla příslušný nakládat a po 
odborném vyhodnocení je deponovat.  

3. Zhotovitel je povinen movité archeologické nálezy odevzdat objednavateli nejpozději do 5 pracovních 
dnů od okamžiku, kdy provede veškeré práce, úkony a činnosti, spojené s archeologickým nálezem dle 
této Smlouvy, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. O předání a převzetí movitých 
archeologických nálezů je zhotovitel povinen vyhotovit předávací protokol, který bude obsahovat 
nejméně kompletní Terénní dokumentaci, vztahující se k příslušnému movitému nálezu. Porušení 
některé z povinností podle tohoto ustanovení, zejména prodlení zhotovitele s odevzdáním movitého 
archeologického nálezu, bude objednatelem považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

4. Před zahájením realizace díla je zhotovitel povinen skutečnosti uvedené výše v tomto článku výslovně 
upozornit všechny pracovníky či poddodavatele, kteří se na realizaci díla podílejí. 

5. Zhotovitel nese až do řádného předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) veškerých výsledcích činností konaných při poskytování díla; 
b) na veškerých učiněných archeologických nálezech; 
c) na veškeré Terénní dokumentaci; 
d) plochách, případně objektech umístěných v místě realizace díla a na okolních pozemcích, a to od 

zahájení realizace díla až do řádného předání a převzetí díla, pokud nebude v jednotlivých 
případech dohodnuto jinak; 

6. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k realizaci díla, které se z důvodu své povahy 
nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k realizaci díla, kterými jsou 
zejména: 
a) zařízení provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 
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b) pomocné konstrukce všeho druhu nutné či použité k realizaci díla (např. podpěrné konstrukce, 
lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při realizaci díla. 
7. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám či objednatel opatřil za 

účelem realizace díla, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního 
předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. 

8. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 
Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 
nejpozději ke dni řádného předání a převzatí díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 

Čl. XII 
Deník archeologického výzkumu 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu průběhu realizace díla dle této Smlouvy vést deník 
archeologického výzkumu (dále jen jako „Deník archeologického výzkumu“). 

2. Deník archeologického výzkumu je zhotovitel vést jako řádně evidovanou a číslovanou knihu určenou 
pro zápisy vedené zhotovitelem v souvislosti s realizací díla, do níž jsou zapisovány skutečnosti týkající 
se průběhu a dalších důležitých okolností realizace díla.  

3. Deník archeologického výzkumu musí být v pracovní dny a v pracovní době přístupný oprávněným 
osobám objednatele, a to zejména Dozoru. Povinnost vést Deník archeologického výzkumu začíná se 
zahájením realizace díla a končí dnem řádného provedení díla, tj. dnem kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Do Deníku archeologického výzkumu zapisuje zhotovitel skutečnosti rozhodné pro provádění a 
realizaci díla a to formou každodenních záznamů. Do Deníku archeologického výzkumu jsou 
zapisovány především následující skutečnosti: 

a) počet jednotlivých pracovníků dle jednotlivých kategorií na místě, kde je dílo realizováno, a to za 
každý den realizace díla; 

b) časový postup vykonaných činností v rámci realizace díla; 
c) záznamy o učiněných movitých archeologických nálezech; 
d) skutečnosti rozhodné pro postup vykonávaných činností v rámci realizace díla; 
e) záznamy o postupu prací na Terénní dokumentaci, a to včetně vkládání kopií kompletního znění 

Terénní dokumentace, tj. vložením vždy aktuálního kompletního znění Terénní dokumentace 
v rámci příslušného záznamu, do Deníku archeologického výzkumu. Aktualizaci kompletního 
znění Terénní dokumentace v rámci Deníku archeologického výzkumu podle tohoto písmene a 
odstavce je zhotovitel povinen provádět nejméně jedenkrát za sedm (7) dní. 

5. Vedle zhotovitele jsou do Deníku archeologického výzkumu oprávněny činit zápisy také oprávněné 
osoby objednatele, zejména Dozor. 

6. Veškeré okolnosti rozhodné pro realizaci díla musí být do Deníku archeologického výzkumu zapsány 
zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, anebo 
jím pověřená osoba, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 2 pracovních dnů, 
jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

7. Zápisy v Deníku archeologického výzkumu nelze měnit ustanovení této Smlouvy. 
8. Porušení povinnosti zhotovitele vést řádně v souladu s touto Smlouvou Deník archeologického 

výzkumu podle tohoto článku, bude objednatelem považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 
Čl. XIII 

Kontrola díla a další podmínky plnění této Smlouvy 
1. Kontrola realizace díla: 
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2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla prostřednictvím svých pověřených 
pracovníků, zejména pak osoby zastupující objednatele či Dozoru.  

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími této 
Smlouvy nebo obecně závaznými právními předpisy či (metodickými) pokyny objednatele, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak bezodkladně neučiní, jedná se o podstatné 
porušení povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k udělení pokynu k přerušení činností 
spojených s realizací díla či dále také k odstoupení objednatele od této Smlouvy. 
Dojde-li z důvodů uvedených v tomto odstavci, tj. porušení povinností na straně zhotovitele, k udělení 
pokynu objednatele k přerušení výkonu činností zhotovitele v rámci realizace díla, nejsou tímto 
rozhodnutím objednatele dotčeny sjednané termíny realizace díla a o dny takového přerušení se 
dotčené termíny realizace díla neprodlužují. 

4. Pro účely kontroly v průběhu realizace díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly realizace díla, a to v termínech dle dohody mezi 
objednatelem a zhotovitelem či dále také na základě žádosti objednatele doručené zhotoviteli 
minimálně 3 pracovní dny před vyžádaným dnem kontroly realizace díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
účast odpovědných osob, zejména účast Vedoucího technika ZAV na kontrolních dnech, a to 
pravidelných kontrolních dnech, na kterých se smluvní strany dohodnou i objednatelem vyžádaných a 
oznámených kontrolních dnech. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.  
Porušení povinnosti zhotovitele zajistit účast Vedoucího technika ZAV na kontrolních dnech podle 
tohoto článku, bude objednatelem považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

5. Další podmínky pro provádění díla: 
6. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 

v normách vztahujících se k plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla 
veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a (metodickými) pokyny objednatele. Veškeré 
činnosti a výkony budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 
bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy. 

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost 
související dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a 
podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s 
platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím 
konkrétních prací, výkonů a služeb na díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 
dokumentů upozornit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky 
porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli 
tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), 
které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

8. Zhotovitel je dále povinen zajistit provádění díla tak, aby v co nejmenší míře omezovalo užívání 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb a dále neobtěžovalo třetí osoby a 
okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad 
míru přiměřenou poměrům. 

9. Dodržování BOZP a hygieny práce: 
10. Zhotovitel je povinen dodržovat v místě realizace díla veškerá bezpečnostní, hygienická opatření a 

požární ochranu, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na v místě 
realizace díla a je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor místa realizace díla, jsou-li dotčeny realizací díla (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 



 
Veřejná zakázka:  
„Provádění terénních prací v oblasti ZAV – SV obchvat Pardubic“ 

 15  
 

11. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky a osoby podílející se na realizaci díla o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

12. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. Zhotovitel je povinen zabezpečit před započetím 
poddodávek při realizaci díla provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 
požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací při realizaci díla 
dle této Smlouvy. 

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se zdržují v místě 
realizace díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a 
ochrannými pomůckami na ochranu osob před riziky vyplývajícími z provozu. 

14. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou v místě realizace díla a také je povinen pravidelně kontrolovat 
stav objektů sousedících. 

15. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při realizaci díla nebo při činnostech souvisejících s realizací díla, je 
zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

16. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování podmínek bezpečnosti práce při realizaci díla podle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel 
zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
právními předpisy budou dodržovány. 

17. Dodržování zásad ochrany životního prostředí: 
18. Zhotovitel při realizaci díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům jím 

prováděných činností na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen 
dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní 
prostředí a také veškeré závazné pokyny a podmínky dle projektových podkladů. 

19. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit doklady o zajištění 
likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platnými právními předpisy, a to 
30 dnů od písemné žádosti objednatele doručené zhotoviteli, avšak nejpozději ke dni předání a 
převzetí díla. 

Čl. XIV 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost a reklamační podmínky 

1. Smluvní strany pro vyloučení případných pochybností uvádějí, že práva povinnosti smluvních stran 
podle tohoto článku se vztahují dílo jako celek. Postupy pro poskytování záruky za jakost, způsob 
uplatnění reklamace, podmínky odstranění reklamovaných vad nebo lhůty pro odstranění 
reklamovaných vad se při aplikaci použijí shodně pro dílo jako celek. 

2. Záruka za jakost 
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost, kterou garantuje, že veškeré výsledky a výstupy prací, 

výkonů a služeb podle této Smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít 
vlastnosti předpokládané touto Smlouvou, technickými normami a právními předpisy platnými a 
účinnými v době předání a převzetí díla.  

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání a převzetí díla objednatelem a za vady 
díla, které se projeví v průběhu záruční doby poskytované záruky za jakost. 
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Záruční doba v rámci zhotovitelem poskytované záruky za jakost je na základě ujednání smluvní stran 
stanovena v délce 24 měsíců na veškeré práce, výkony a služby, které byly při realizaci díla 
zhotovitelem realizovány. 

5. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu protokolu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla či jeho části objednatelem, tj. po podpisu protokolu o předání, jak je v této Smlouvě 
upraveno. 

6. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu 
výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel, a to až do doby jejich řádného odstranění a podpisu nového 
protokolu o předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá pouze za ty vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

8. Způsob uplatnění reklamace: 
9. Objednatel či jím zmocněná osoba, je povinen vady díla či jeho části (např. vady Deníku 

archeologického výzkumu, Terénní dokumentace apod.) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 
I. této Smlouvy, resp. na adresu sídla zhotovitele uvedenou aktuálně ve veřejně dostupné evidenci, do 
které je zhotovitel na základě zapsán nebo na jinou známou adresu.  
Reklamaci je možné provést též prostřednictvím e-mailové adresy zhotovitele určené zhotovitelem 
pro oficiální příjem elektronické pošty, tj. na e-mail: e-mail: bulism@seznam.cz 
Zhotovitel je povinen pro účely reklamace vad díla a oznamování vad díla objednateli po celou dobu 
trvání záruční doby sdělovat a aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu dle shora uvedeného. V 
reklamaci je objednatel povinen popsat vady díla nebo alespoň uvést, jak se tyto vady projevují.  

10. Objednatel v reklamaci příslušné vady a oznámení vady zhotoviteli uvede také, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace díla požadovat:  

a) odstranění vady dodáním nového a řádného plnění; 
b) odstranění vady opravou, je-li vada odstranitelná; 
c) poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, pokud vada není odstranitelná a má za následek 

trvalé omezení užívání díla (či jeho části) k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla (či jeho části) k jejímu účelu. 

Způsob vyřízení reklamace je objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné kombinovat. 
Pro případ, že objednatel neuvede při reklamaci vady nárok, který uplatňuje vůči zhotoviteli z důvodu 
existence vad díla a jeho části, platí, že objednatel požaduje v prvé řadě odstranění vady dodáním 
náhradního plnění. Tam, kde nebude možné provést náhradní plnění vadných částí díla, platí, že 
objednatel požaduje provedení jejich bezplatné opravy. Tam, kde nebude možné provést ani výměnu 
ani opravu vadných částí díla, platí, že objednatel požaduje poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané 
ceny díla. 

11. Podmínky odstranění reklamovaných vad:  
12. Pokud objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 

reklamace objednatele zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady.  
13. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit objednateli v jakém termínu vadu(y) odstraní.  
14. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 
dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů 
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na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 
objednatele požadovat po zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle této Smlouvy.  

15. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do míst, do kterých je nutný 
a nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

16. Objednatel je oprávněn převést své právo reklamace vad díla u zhotovitele na třetí osobu. 
17. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad: 
18. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají objednatel a zhotovitel podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem.  

19. Nedokončí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou 
nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, 
kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění 
vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat 
na zhotoviteli zaplacení příslušné smluvní pokuty dle této Smlouvy.  

20. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu vad převzít. 

Čl. XV 
Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne podpisu této Smlouvy až do předání a převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků nebo doby odstranění i případných vad a 
nedodělků zjištěných při přejímacím řízení uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětu této smlouvy, a to včetně škody 
způsobené pracovníky zhotovitele (dále jen „pojistná smlouva“). 

2. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenu pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši min. 
5.000.000,- Kč z jedné škodní události.  

3. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou objednateli či třetím osobám při realizaci předmětu této Smlouvy, tj. předmětu příslušné 
veřejné zakázky, a to s požadovaným limitem pojistného plnění a dále sjednanou za podmínek tohoto 
článku. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti tuto pojistnou smlouvu ve sjednané 
době dle tohoto článku. 

4. Potvrzení (certifikát) o pojištění zhotovitele dle tohoto článku či kopii příslušné pojistné smlouvy se 
zhotovitel zavazuje kdykoliv předložit objednateli na jeho žádost, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 
ode dne žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí a 
udržovat pojištění dle tohoto článku po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy 
uzavře zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v 
kopii objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem 
prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků nebo doby odstranění i případných vad a nedodělků 
zjištěných při přejímacím řízení, a dále do doby řádného vyklizení staveniště, eventuálně potvrzením 
pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně za dílo.   
7. Jakékoliv škody z vzniklé při realizaci díla dle této Smlouvy objednateli činností zhotovitele, tedy i 

škody, které nebudou kryty pojištěním dle tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem. Zhotovitel je 
povinen uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním jeho plnění dle této Smlouvy bez 
zbytečného odkladu.  
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8. Porušení povinnosti zhotovitele udržovat v platnosti příslušné pojištění odpovědnosti (pojistnou 
smlouvu) podle tohoto článku, bude objednatelem považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

Čl. XVI 
Poddodavatelský systém 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním části předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddodavatele. 
Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět této Smlouvy plnil sám. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách s poddodavateli splnění veškerých 
povinností poddodavatele tak, jak vyplývají zhotoviteli z příslušných právních předpisů a dále z této 
Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že poddodavatel bude po celou dobu provádění poddodávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy 
splňovat požadavky stanovené zákonem. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, že poddodavatel bude 
seznámen se skutečností, že své činnosti musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn v rámci plnění předmětu této Smlouvy a v rámci jeho případného 
poddodavatelského systému pověřit plněním některých částí předmětu této Smlouvy pouze ty 
poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném výběrovém řízení na předmět veřejné 
zakázky kvalifikaci, či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném výběrovém řízení jako 
poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy, nebude-li s objednatelem 
dohodnuto jinak. 

3. Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy 
jiného dalšího poddodavatele (vyjma těch, jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném výběrovém 
řízení kvalifikaci, či těch, které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném výběrovém řízení jako 
poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění předmětu této Smlouvy) či změnit poddodavatele bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou 
poddodavatele dle tohoto článku nevydá, pokud: 
a) prostřednictvím původního poddodavatele zhotovitel v příslušném výběrovém řízení veřejné 

zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový 
poddodavatel nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační 
kritéria výběrového řízení v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla poddodavatelsky prokázána; 
nebo 

b) nový poddodavatel nebude splňovat požadavky vyplývající z právních předpisů. 
4. V případě realizace plnění dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele je zhotovitel povinen na 

žádost objednatele specifikovat části předmětu plnění, které plní pro zhotovitele jeho poddodavatelé, a 
to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. Zhotovitel tak učiní písemně, kdy v takovém 
přípisu řádně a pravdivě uvede poddodavatelský systém společně s uvedením identifikačních údajů 
každého poddodavatele, rozsahu poddodávky, kterou bude tento poddodavatel provádět, a dále 
uvedením věcného a procentuálního podílu stavebních prací, dodávek služeb poddodavatele na 
realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy. 

5. V případě, že zhotovitel nemá v úmyslu zadat určitou část plnění této Smlouvy některému 
poddodavateli, je zhotovitel povinen na žádost objednatele předložit písemné čestné prohlášení, ve 
kterém tuto skutečnost uvede, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti objednatele. V takovém 
případě však zhotovitel dále není oprávněn žádnou část realizace plnění dle této Smlouvy jakémukoliv 
poddodavateli následně zadat, nebude-li s objednatelem sjednáno jinak. 

6. Porušení některé povinnosti zhotovitele plynoucí s poddodavatelského systému dle odst. 2 až 4 tohoto 
článku, bude objednatelem považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

 
Čl. XVII 

Ostatní ujednání 
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1. Smluvní strany této Smlouvy jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této 
Smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, 
které mají, anebo by mohly mít vliv na plnění předmětu této Smlouvy a dosažení účelu této Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen provádět plnění předmětu této Smlouvy v úzké součinnosti s objednatelem či 
objednatelem pověřenými osobami. Veškeré poskytované služby budou průběžně konzultovány za 
účasti objednatele či pověřených osob objednatele. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným 
předstihem informovat objednatele o všech nových zjištěních, které mají vliv na průběh plnění zakázky.  

3. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je 
Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro 
Zhotovitele samotného i veškeré případné poddodavatele zhotovitele. 

4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivosti vůči třetím osobám o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit před nepovolanými osobami takové informace, které spadají pod zák. 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které zhotovitel pověří 
plněním této Smlouvy, tj. na pracovníky zhotovitele a další osoby, které použijí či pověří v souvislosti 
s poskytováním plnění dle této Smlouvy (dále také jako „Povinnost mlčenlivosti“). 

Čl. XVIII 
Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s realizací díla, dle termínů a podmínek ujednaných v této Smlouvě je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, a to v Kč 
bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky v Kč bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoli z povinností při realizaci, jak je ujednáno v čl. III odst. 8 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč bez DPH za každý 
započatý den prodlení a za každý případ nesplnění této povinnosti.  

4. V případě, že zhotovitel nezajistí minimální počty pracovníků na jednotlivých pozicích pro zajištění 
realizace díla, jak je ujednáno v čl. III odst. 9 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění této 
povinnosti.  

5. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost při správě dat Terénní dokumentace či prodlení 
s jejich předáním, jak je ujednáno v čl. III odst. 10 této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za každý případ nesplnění této 
povinnosti.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost předat řádně a včas movité archeologické nálezy 
objednateli, a to způsobem a ve lhůtě podle ustanovení čl. XI této Smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení za každý 
případ nesplnění této povinnosti. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se vedení Deníku archeologického výzkumu 
(včetně zápisů, aktualizace dat Terénní dokumentace, uchovávání Deníku archeologického výzkumu 
atd.) dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč bez DPH 
za každý započatý den prodlení za každý případ nesplnění této povinnosti. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost týkající se zajištění účasti Vedoucího technika ZAV 
na kontrolních dnech dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- 
Kč bez DPH za každý případ nesplnění této povinnosti. 

9. V případě, že zhotovitel poruší předpisy týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
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předpisů) kteroukoliv z osob, které se podílí na realizaci díla na straně zhotovitele (zejm. jeho 
pracovníků apod.) vyskytujících se na místě, kde je dílo realizováno, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý případ takového porušení. 

10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a díla dle této Smlouvy ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení a za každý 
případ nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou vadu). 

11. V případě porušení povinností zhotovitele spojených s dodržením povinnosti udržovat v platnosti 
příslušné pojištění dle této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní 
pokutu ve výši 25.000,- Kč bez DPH, a to za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost realizovat dílo dle této Smlouvy pouze za přímé účasti 
osob (poddodavatelů), jejichž prostřednictvím prokazoval v příslušném výběrovém řízení na předmět 
veřejné zakázky kvalifikaci, či které výslovně uvedl v rámci své nabídky v příslušném výběrovém 
řízení jako poddodavatele či bez souhlasu objednatele změní osobu poddodavatele (ve smyslu článku o 
poddodavatelském systému), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč bez 
DPH za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 

13. V případě zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při výkonu finanční kontroly dle zákona o 
finanční kontrole dle této Smlouvy či poruší svou povinnost s dodržením mlčenlivosti dle této 
Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč bez 
DPH, a to za každý zjištěný případ porušení této povinnosti. 

14. V případě, že zhotovitel jednostranně změní kontaktní osobu ve věcech technických, tj. kteroukoli 
osobou Vedoucího technika ZAV či Dokumentátora a pověří jinou kontaktní osobu zhotovitele ve 
věcech technických, tj. kteroukoli osobu Vedoucího technika ZAV či Dokumentátora, a to bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
25.000,- Kč bez DPH za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně. 

15. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše 
smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně 
vyčíslení jejich požadované výše.  

16. Objednatel je oprávněn započíst příslušné smluvní pokuty proti svým závazkům vůči zhotoviteli dle 
této Smlouvy. 

17. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

18. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen nárok kterékoliv smluvní strany na případnou 
náhradu škody a ušlého zisku, které jí vznikly nesplněním povinnosti druhé smluvní strany. Smluvní 
pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně 
vedle smluvní pokuty v plné výši. 

19. Smluvní pokuty dle této Smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím porušeno více povinností z této Smlouvy zajištěných smluvní pokutou, je strana 
oprávněná ze smluvní pokuty je oprávněna všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a strana povinná je 
povinna všechny takto uplatněné smluvní pokuty akceptovat. 

Čl. XIX 
Ukončení Smlouvy 

1. Účinnost této Smlouvy může být ukončena na základě následujícího: 
a) uplynutím sjednané doby určité, na kterou byla tato Smlouva sjednána; 
b) dohodou smluvních stran, a to ke dni podpisu takové dohody či ke sjednanému dni dle takové 

dohody; 
c) odstoupením objednatele či zhotovitele ze zákonných důvodů či z důvodů specifikovaných touto 

Smlouvou; 
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d) výpovědí objednatele či zhotovitele, a to i bez udání důvodu, s výpovědní dobou dva měsíce, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi příslušné 
smluvní straně. 

2. Objednatel má právo dále od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této Smlouvy ze 
strany zhotovitele, a to v případech specifikovaných v této Smlouvě. Dále se za podstatné porušení této 
Smlouvy považuje zejména následující: 
a) prodlení zhotovitele s výkonem prací, výkonů či činností zhotovitele, v délce 14 dní nad rámec 

sjednaného termínu realizace díla dle této Smlouvy; 
b) porušení povinností ze strany zhotovitele, plynoucí z této Smlouvy, na které byl zhotovitel ze strany 

objednatele upozorněn výzvou k nápravě a zhotovitel nesplnil svou povinnost (nenapravil své 
jednání) ani v objednatelem poskytnuté přiměřeně lhůtě. 

3. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Za doručení se považuje okamžik, 
kdy se listina obsahující oznámení o odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé smluvní 
strany. 

4. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, a nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:  
a) zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb 

oceněný stejným způsobem, jako byla sjednána cena za splnění předmětu této Smlouvy a cena za 
zhotovení díla dle této Smlouvy; 

b) zhotovitel provede vyúčtování všech skutečně provedených prací, poskytnutých dodávek a služeb 
na díle v souladu s oceněným výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu skutečně zhotovených a 
objednateli předaných prací; 

c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel do 7 dnů od 
obdržení výzvy zahájí přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Pro toto přejímací 
řízení platí obdobně ustanovení smlouvy o přejímacím řízení jako v případě, že od této Smlouvy 
odstoupeno nebude. Na dosud odvedené práce, poskytnuté dodávky a služby na zhotovení díla se 
obdobně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. 

5. Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu pro odstoupení 
druhé smluvní strany od této Smlouvy je povinna uhradit odstupující smluvní straně veškeré náklady 
(tj. náhradu škody, ušlý zisk apod.), které vzniknou odstupující smluvní straně z důvodů jejího 
odstoupení od smlouvy. Uvedené náklady, náhrada škody a ušlý zisk jsou splatné bezhotovostně na 
účet oprávněné smluvní strany do 14 dnů ode dne, kdy je tato smluvní strana povinné straně vyčíslí. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvních pokut 
a sankcí dle této smlouvy ani na náhradu škod či ušlého zisku vzniklých z důvodu porušení této 
Smlouvy. 

Čl. XX 
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby 

1. Kontaktní osoby smluvních stran ve věcech smluvních: 
2. Pro jednání ve věci plnění dle této Smlouvy, tj. pro jednání ve věcech smluvních, pověřují smluvní 

strany této Smlouvy následující kontaktní osoby: 
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3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni kontaktní osoby podle odst. 2 tohoto článku jednostranně 
změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, jsou smluvní strany povinny vždy 
písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny vyrozumět příslušnou smluvní stranu (také e-mailem). 

4. Kontaktní osoby smluvních stran ve věcech technických: 
5. Pro jednání ve věci plnění této Smlouvy, tj. pro jednání ve věcech technických, pověřují smluvní 

strany této Smlouvy následující kontaktní osoby: 
Kontaktní osoba za stranu objednatele ve věcech technických – Dozor: 

6. Objednatel je oprávněn kontaktní osobu ve věcech technických – Dozor, uvedenou v odst. 6 tohoto 
článku, jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nového kontaktního údaje, je objednatel 
povinen písmeně informovat zhotovitele, a to písemně (také e-mailem) nejpozději do 3 dnů od takové 
změny. 

7. Zhotovitel není oprávněni v průběhu trvání této Smlouvy jednostranně změnit kontaktní osoby za ve 
věcech technických, uvedených v odst. 6 tohoto článku, tj. Vedoucího technika ZAV a jednotlivé 
Dokumentátory a pověřit jinou kontaktní osobu či kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických, 
tj. kteroukoli osobu Vedoucího technika ZAV či Dokumentátora, a to bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Objednatel souhlas s pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve 
věcech technických, tj. kterékoli osobu Vedoucího technika ZAV či Dokumentátora, nevydá, pokud: 

a) prostřednictvím takové původní kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických zhotovitel 
v příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, 
prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických nebude mít 
odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná kvalifikační kritéria výběrového řízení 
v rozsahu, v jakém tato kvalifikace byla původní kontaktní osobou ve věcech technických 
prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech technických nebude splňovat požadavky vyplývající z právních 
předpisů. 

8. Porušení povinnosti zhotovitele podle odst. 7 tohoto článku, bude objednatelem považováno za 
podstatné porušení této Smlouvy. 

Čl. XXI 
Doručování 

1. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být 
doručeny prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami 
budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. 
této Smlouvy nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních 
osob. Pro doporučené poštovní zásilky písemnosti platí, že byly doručeny 3. pracovní den ode dne po 
jejich podání na poštu a bylo-li odesláno na adresu v jiném státu, pak 15. pracovní den po odeslání., 
ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty. 

2. V rámci naplnění předmětu této Smlouvy mohou být výjimečně veškeré písemnosti organizačního a 
technického rázu, které nesnesou zbytečného odkladu z hlediska splnění příslušných smluvních či 
zákonných lhůt, a dále písemnosti týkající reklamací, mezi smluvními stranami zasílány výjimečně též 
e-mailem, a to k rukám příslušné kontaktní osoby ve věcech smluvních a zároveň kontaktní osoby ve 
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věcech technických příslušného adresáta, kdy takové odeslání následně nahrazuje splnění povinnosti 
dle předchozího odstavce. Na žádost adresáta má odesílatel písemnosti povinnost zaslat příslušnou 
písemnost i na korespondenční adresu adresáta v písemné podobě. 

Čl. XXII 
Uveřejnění Smlouvy 

1. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“) berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně 
uveřejňuje tímto zákonem vymezená soukromoprávní smlouva či jiná obdobná smlouva, jejíž stranou je 
objednatel jako subjekt povinný takové smlouvy uveřejňovat. Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“) berou smluvní strany na 
vědomí, že prostřednictvím profilu zadavatele se povinně uveřejňuje tímto zákonem vymezená 
smlouva uzavřená na veřejnou zakázku, jejíž stranou je objednatel (zadavatel) povinný takové smlouvy 
uveřejňovat. Souladu se zákonem o registru smluv a ZZVZ podléhá také režim této Smlouvy. 

2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn a dodatků byla 
vedena v evidenci smluv ve smyslu zákona o registru smluv a ZZVZ. Zhotovitel tímto dále bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že ve smyslu tohoto článku bude tato Smlouva veřejně přístupná v příslušné 
evidenci smluv dle zákona o registru smluv, ZZVZ či veřejně přístupná na webových stránkách 
určených objednatelem (např. profil zadavatele), kdy budou uveřejněny zejména údaje o identifikaci 
smluvních stran, vymezení předmětu Smlouvy, ceně či hodnotě plnění a datu uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti a údaje výslovně uvedené v této Smlouvě nepovažuje za své 
obchodní tajemství a důvěrné informace a udělují tímto objednateli svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek či výhrad. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této 
Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ve smyslu § 504 občanského zákoníku). Pro případ, 
kdy by Smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které 
zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, zhotovitel uděluje svůj souhlas se 
zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu tohoto článku. 

3. Zhotovitel uděluje souhlas objednateli ve smyslu tohoto článku na dobu neurčitou. 
Článek XXIII 

Ochrana osobních údajů 
1. Smluvní strany se zavazují dodržovat příslušná ustanovení týkající se dodržování ochrany osobních 

údajů, budou-li na základě této Smlouvy zpracovávány, uchovávány a používány, a to zejména ve 
smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů či dle 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů.  

2. Veškeré osobní údaje, budou-li na základě této Smlouvy shromažďovány, budou získávány a 
zpracovávány pouze z provozních důvodů a pro účely zajištění realizace prací, dodávek a služeb a výkonů, 
které jsou předmětem této Smlouvy a naplnění veškerých závazků souvisejících s plněním této Smlouvy. V 
rámci zpracovávání, uchovávání či použití veškerých osobních údajů uvedených v této Smlouvě 
každou ze smluvních stran, případně získaných v rámci plnění předmětu této Smlouvy sdělením 
jakékoliv ze smluvních stran, budou tyto shromažďovány, zpracovávány a uchovávány pouze 
v nezbytném rozsahu pro naplnění stanoveného účelu a po nezbytně nutnou dobu k naplnění stanoveného 
účelu této Smlouvy. Bude-li nezbytné ujednat bližší či specifičtější ujednání o ochraně osobních údajů, 
jejich shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání, bude takové ujednání mezi smluvními 
stranami případně upraveno v rámci písemného souhlasu se zpracováním a ochranou osobních údajů. 

Článek XXIV 
Právní režim smlouvy 
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1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, tj. 
ustanoveními o smlouvě o Dílo a dále příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo 
judikatury soudů bude u některého ustanovení této Smlouvy shledán důvod neplatnosti právního 
úkonu, Smlouva jako celek platí nadále, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část 
Smlouvy, které se důvod neplatnosti týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné ustanovení doplnit 
či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby 
smyslu a účelu této Smlouvy bylo dosaženo.  

3. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy místní 
příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla objednatele.  

Čl. XXV 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněni bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
Smlouvy třetí osobě. Tato Smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran. 

2. Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž obdrží dvě (2) vyhotovení objednatel a 
jedno (1) vyhotovení zhotovitel. Každé vyhotovení má platnost originálu. 

3. Veškeré dodatky k této Smlouvě nebo její změny budou provedeny v písemné formě jako její dodatky, 
označeny pořadovými čísly (vzestupně číslovanou řadou) a po vzájemném odsouhlasení všech smluvních 
stran budou podepsány osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany ve věcech této smlouvy. Zápisy z 
jednání, protokoly apod. se za změny Smlouvy nepovažují. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, v případě, že je Smlouva podepisována 
smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která 
ji podepíše později.  

5. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném a účinném znění. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této 
Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále 
prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

7. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé Smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně 
oprávněny k platnému uzavření Smlouvy. 

8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
Příloha č. 1: Projektové podklady 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet (oceněný Soupis stavebních prací a výkonů) 
 

Za stranu zhotovitele:  Za stranu objednatele: 
V Lochenicích, dne 7.5.2021 V Pardubicích, dne __.__.____ 
 
 
___ _
Martin Bulat Mgr. Tomáš Libánek, ředitel 
 Východočeské muzeum v Pardubicích 
    
 
 



Nabídková cena

(v Kč bez DPH)

Sazba DPH 

(procentuelní)

Nabídková cena

(v Kč vč. DPH)

Nabídková cena

(v Kč bez DPH)

Nabídková cena

(v Kč vč. DPH)

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace:

Soupis stavebních prací a výkonů (výkaz výměr)

5 807 555,00 Kč

1 219 586,55 Kč

Obchodní firma / název:

sídlo:

IČ / DIČ:

zástupce:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:

Martin Bulat

Kolonie 378/25, 73701 Český Těšín

67306772 / CZ7001065115

Martin Bulat

Nabídková cena za MJ (v Kč)

Předpokládané      

množství MJ

Souhrnná nabídková cena za 

předpokládané množství MJ (v Kč)

7 027 141,55 Kč

DPH (pozn. za cekové předpokládané množství MJ)

Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ)

Celková nabídková cena (v Kč vč. DPH) (pozn. za celkové předpokládané množství MJ)

Číslo

položky
Popis MJ
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