
Smlouva 0 dílo 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění 
na akci 

,,Přemístění a modernizace části kamerového systému EZS areálu
 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
za které jedná: ředitelka Odboru 13 GŘC - Hospodářské 
správy, na základě pověření gen. ředitele GŘC č.j. 33181/2021-900000-11 ze dne 
22.6.2021 
IČ: 71214011 
DIČ: CZ71214011 (není plátce) 
bankovní spojení:
č.ú.
ve věcech technických zastoupená p.  pracovníkem Odd. GŘC 
724 - STP 
(dále jen ,,objednateI“)

a 

2. Zhotovitel: PERFECTED s.r.o. 
se sídlem: Hybešova 726/42, 602 00 Brno 
zastoupena: jednatel 
IČ: 27683028 
DIČ: CZ27683028 
bankovní spojení:
č.ú.:
Ve věcech technických zastoupena:  vedoucí servisního oddělení 
Společnostje zapsána u Krajského soudu v Brně dne 31.3.2006, spisová značka C 51799 
(dále jen ,,ZhotoviteI“) 

Objednatel a zhotovitel dále též jako ,,smluvní strany“. 

1.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými 
zápisy ve veřejném, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše 
uvedených údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky z toho 
vyplývající). Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto 
opomenutím vznikla. 

1.2. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu 
této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je
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S touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil S předmětem díla 
a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní 
činnosti, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel 
prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že v případě, že by se 
jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Předm sti kamerového systému EZS 
areálu Pro potřeby zjištění stávajícího 
stavu a budoucího požadovaného stavu byl umožněn přístup zhotoviteli do areálu za 
přítomnosti zástupce objednatele. Předmět smlouvy se dále označuje jako ,,dílo“. 

2.2. Předmětem prací jsou úkony zhotovitele uvedené vCenové nabídce společnosti 
PERFECTED s.r.o., č. 70017-21060 ze dne 4.6.2021 (dálejen: ,,nabídka“), která je přílohou 
č. 1 smlouvy. 

Zhotovitel byl vybrán na základě předložené cenové nabídky ze dne 4.6.2021 a Rozhodnutí 
zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky evidované pod č.j.: 40806-2/2021-900000- 
134.4 

2.3. Předmětem díla je dále: 
a) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 

se zákonem č 541/2020 Sb., O odpadech, O likvidaci odpadu bude objednateli předložen 
písemný doklad, 

b) řádné předání díla nebo jeho části objednateli včetně všech dokladů a náležitostí. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se 
zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené 
a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.5. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla 
vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně 
závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 

2.6. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele další subdodavatelskou smlouvu, dle které by předmět této smlouvy plnila třetí 
osoba. 

2.7. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

3.1. Místem plnění je objekt celní správy, 

3.2. K předání a převzetí místa plnění, 

2



(dále jen ,,stavenište ) dojde na základě předávacího protokolu nejpozději do 7 dnů od 
zveřejnění smlouvy o dílo V registru smluv. Dílo bude dokončeno do 30.11.2021 a den 
dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu 
objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu 
podepsaného zhotovitelem a objednatelem. 

. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

.Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 
zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou po odsouhlasení zástupcem 
objednatele prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

. Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví Smluvní strany zápis, ve 
kterém uvedou skutečný technický stavjiž provedených prací na díle a případně určí rozsah 
jejich nezbytných úprav. 

. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. 
O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol O průběhu předávacího 
řízení- předávací protokol (příloha č.2), v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá 
či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. 
Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle 
této smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude 
dodržen. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět 
smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného 
zástupci zhotovitele a objednatele. 

.Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

. Celková cena díla podle této smlouvy O dílo činí: 

Cena bez DPH 630 909,30 Kč (šestsettřicettisíc devětsetdevět korun českých, 
třicet haléřů) 

DPH ve výši 21% 132 491,00 Kč 
Cena vč. DPH 763 400,30 Kč (sedmsetšedesáttřitisíc čtyřista korun českých, 

třicet haléřů) 

Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše 
přípustnou.
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4.2. Celková cena díla se Skládá Z ceny za dodání stavebních prvků, provedení stavebních 
prací, dodání a instalace kamerového systému (CCTV). Cena za materiál a práci je 
vyjádřena v nabídce zhotovitele, kdy 
- cena za dodání stavebních prvků a provedení stavebních prací činí částku 271 188,- 

Kč bez DPH, 
- cena za dodání a instalaci kamerového systému (CCTV) činí částku 359 721,30 Kč 

bez DPH 

4.3. Cenu dílaje možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy. 

4.4. Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně 
předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. Il. Předmět 
smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli v cenové 
nabídce předložené zhotovitelem, předpokládané inflační vlivy apod. 

4.5. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště. 

4.6. Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené S vývojem cen vstupních nákladů, 
a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

4.7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu cenové 
nabídky. 

4.8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné 
Sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy, je zhotovitel od 
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné Sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

4.9. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně 
pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu S tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

4.10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí 
a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje.

V 
Platební podmínky 

5.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení 
předmětu smlouvy dle čl. Il odst. 2.1., 2.2. a 2.3. smlouvy a jeho předání písemným 
předávacím protokolem dle čl. Ill odst. 3.7. smlouvy, vyhotoví do 5 dnů a doručí objednateli 
daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje předmět díla. 

5.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 43502, podle § 7 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat 
všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn
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objednatel tuto fakturu vrátit S tím, že V takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti 
faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. 

bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: 
7puaa4c nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu 
uvedená ve druhém odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla 
objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje 
i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo smluvní 
pokuty. 

Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy. 

Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet objednatele, 
uvedeném v článku I. smlouvy. 

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu S vyhláškou č. 560/2006 
Sb. (o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu 
č. R 1 - 2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce 
a k provozování informačního systému programového financování) a s touto skutečností 
zhotovitel výslovně souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel 
informovat zhotovitele neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla 
v důsledku této skutečnosti nezakládá prodlení objednatele. 

Smluvní strany Si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného Správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

VI. 
Vlastnictví 

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

Vlastníkem díla je po celou dobu provádění předmětu smlouvy objednatel. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

71 Zhotovitel se zavazuje, že celkový Souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, 
pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné
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právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje 
použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost 
a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na 
výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla vsouladu splatnými právními 
předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek 
sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel 
povinen odstranit na své náklady. 

7.3. Lze použít pouze takových postupů a materiálů, které vdobě realizace díla budou 
v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Jakékoliv 
změny musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

7.4. Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí, bude dokladována zhotovitelem 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla 
předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo 
vyžádaných příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 
Staveniště 

8.1. Zařízení staveniště bude zajištěno zhotovitelem dle přílohy č.4, která je nedílnou 
součástí smlouvy. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí 
díla objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla 
v prostoru staveniště. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to 
v souladu s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

IX. 
Realizace díla 

9.1. Zhotovitel je povinen na Své náklady zajistit odborné vedení realizace díla a v případě 
prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

9.2. Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, 
Související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen seznámit sebe a případně 
své zaměstnance vstupující do objektu objednatele s BOZP a PO objednatele, kde bude 
realizováno dílo dle čl. Il. odst. 2.1. smlouvy (příloha č. 3 smlouvy). 

9.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V 
případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám.
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9.4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5. Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout Subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6. V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a 
otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 
sítích nedošlo vlivem Stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.7. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný 
časový harmonogram postupu prací. 

9.8. Vprůběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny. Organizaci 
kontrolního dne zajišťuje Objednatel, resp. zástupce objednatele ve věcech technických. 
Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel 
je povinen vpřípadě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých 
subdodavatelů. 

9.9. Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9.10. Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. 
Vpřípadě, že zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat 
pověřeného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 
zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů 
o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání S odpady a chemickými látkami a 
chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 
předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

9.11. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele pro věci technické písemnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

9.12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

X 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

10.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům 
a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 
jeho realizace. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, 
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá 
zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušeníjeho povinností nebo 
porušení povinnostíjeho subdodavatelů při realizaci díla.
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10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Veškeré dodávky 
zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou 
se zárukou poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 
24 měsíců. 

10.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

10.5. Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby, 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, 
a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7. Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
S odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u 
jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 
ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro 
provádění prací k realizaci díla. 

10.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 

10.9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a 
pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či 

neodbornou nebo neoprávněnou manipulací S dílem. 

10.10. Nebezpečí škody na Zhotovovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou 
část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu 
ktéto části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se 
nevztahuje na Škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), 
za které nese zodpovědnost objednatel ztitulu možnosti zajištění svého pojištění jako 
vlastníka objektů. 

10.11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejich 
zmírnění při realizaci díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena 
subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem Z této škody. 

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při 
realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla. 

10.14. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné 
zhotovitelem realizací díla prokazatelná Škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným 
ve smyslu bodu 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit 
Z vlastních prostředků.
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XI. 
Smluvní sankce 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých 
částí předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: 
pět setin procenta) Z ceny nedokončené části předmětu Smlouvy za každý i Započatý den 
prodlení. 

11.2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při 

předání á převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý i Započatý den prodlení a zjištěný případ. 

11.3. V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) 
za každý zjištěný případ, zejména za nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele 
k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakıyty nebo se stanou trvale 
nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto 
část díla odkrýt k provedení řádné kontroly. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
reklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 800,- Kč (slovy: 
osmset korun českých) za každý i Započatý den prodlení. 

11.5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli 
právo na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů O skutečných majitelích, 
v platném znění. 

11.6. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od 
doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní 
sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání. 

11.7. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11.8. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1-4 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle odst. 5 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

11.9. Výslovně se touto Smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní Strany 
Si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně Sjednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím Sjednaným dodatečně, nebude přihlíženo. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcech stavebních, týkajících 
se provádění díla, bude e-mail: mobil: ve 
věcech technických ( e) týkajících se provádění díla, bude p.  e- 
mail:  mobil

12.2. Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících
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se prov dou pánové  tel. kontakt:  a  tel. 
kontakt:  

12.3. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, nebot' tyto jsou již zahrnuty V ceně předmětu smlouvy. 

12.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy bude 
postupovat ve spolupráci se společností JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 
Olomouc - Hodolany, IČ 26875080, která provádí dílo (oplocení objektu) ve stejné ose, 
jako bude perimetr CCTV (kamerový systém) prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy. 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

13.1. Tato smlouva byla Sepsána ve dvou stejnopisech, Z nichž jeden stejnopis obdrží 
objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

13.2. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, 
budou místně a věcně příslušné soudy Ceské republiky. 

13.3. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

13.4. Tato smlouva je platná podpisem obou smluvních stran a účinná dle článku Ill. odst.2 
smlouvy. 

13.5. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že případné dodatky k této smlouvě musí být 
vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že kjiným formám nebude přihlíženo a nebudou 
jimi vázány. 

13.6. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní 
strany, budou jednat vsouladu súčelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž 
uskuteční veškerá právní a jiná jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu 
této smlouvy. 

13.7. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních 
stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje 
zejména nedodržení termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů. Toto ovšem 
neomezuje právo na náhradu škody. 

13.8. Zhotovitel výslovně souhlasí stím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu 
v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. 

13.9. Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 
10 let ode dne, kdy smluvní strana mohla popn/é toto právo uplatnit. 

13.10. Pokud některé Z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neůčinným či 

zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek 
neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud se takovéto 
neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivě ustanovení nahradit novým 
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat 
podstatě a smyslu původního ustanovení.
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13.11. Smluvní strany Si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Zjejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

13.12. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu včetně příloh správci registru 
smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním 
budou anonymizovány vsouladu se zákonem č. 110/2019 Sb., O zpracování osobních 
údajů. 

13.13. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz 
toho připojuje pověřený zástupce objednatele a statutární zástupce zhotovitele své podpisy. 

V Praze dne: V Brně dne: 

Qbjednątel: Zhotovitel: 
CR - GRC PERFECTED s.r.o. 

Digitálně podepsal
Dlgitálnˇ Ode ' 

 

:2%fl.§fi:%š„%?3iš'“êên Datum 2021-09-21 
Hospodářské Správy +02ı0oı 

ředitelka odboru 13 Hospodářské správy jednatel 
Generální ředitelství cel PERFECTED s.r.o. 

Příloha č. 1. Nabídka č. 70017-21060 ze dne 9.6.2021 
Příloha č. 2. Předávací protokol 
Příloha č. 3. Školení zaměstnanců externích společností za zásad bezpečnosti a ochrany Zdraví 

při práci, požární ochrany 
Příloha č. 4. Zajištění Zařízení Zhotovitelem při realizaci díla
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Příloha Č. 1 ł 
I'-Jıšııfı-:c“rEd 

7001 7-21 060 

V Brnê dne 4.8.2021 

GŘC 

Kamerový systém 

Materiál 

Sloupy, výkopové práce 
Sloup 4m, pozink 
betomřıov patka pro Sloup 
Výkop komplet, - vykopání a zához, úprava povrchů, pis 
lože, fólie 
odvoz a likvidace suti 
Návoz zeminy (náhrada za sut') 
Kabelová komora 800x800x80O 
Výkop pro kk 
HDPE trubka 
Pokládka HDPE 
CYKY-J 3x2,5 
UTP 5e PE venkovní 

ks 5 
ks 5 

m 240 

kpl 
kpl 
ks 
kpl 1 

m 528 
m 528 

320 
360 

10 625,0 Kč 
1 500,0 Kč 

490,0 Kč 

29 050,0 Kč 
7 600,0 Kč 

20 100,0 Kč 
1 200,0 Kč 

36,3 Kč 
15,0 Kč 
28,5 Kč 
7,3 Kč 

kové 

_x_\_x 

33 

53 125,0 Kč 
7 500,0 Kč 

117 600,0 Kč 
29 050,0 Kč 
7 600,0 Kč 

20 100,0 Kč 
1 200,0 Kč 

19 140,0 Kč 
7 920,0 Kč 
9 120,0 Kč 
2 610,0 Kč 

Rozvaděče a příslušenství 
Rozvaděč , 600x4OOX200 
Úchyt na sloup pro rozvaděč 

Vnitřní výbava rozvadece DIN lišta, průohodky, svorky a 

Jistič 1OA/B 
Přepěťová ochrana 230V, 3. stupeň 
Zásuvka 230V na DIN lištu 
Zásuvkový panel s vypínačem 4x23OV 
Switch 8 x 10/100/1000 PoE+ porty (67 W), 2 x 
RJ45/SFP combo 

ks 5 
ks 5 

pod. ks 5 

ks 
ks 
ks 
ks 

2 630,0 Kč 
750,0 Kč 

300,0 Kč 

135,0 Kč 
966,3 Kč 
232,5 Kč 
250,0 Kč 

(.l`|U'l(.l`|U'l 

1G ks 5 8 087,5 Kč 

13 150,0 Kč 
3 750,0 Kč 
1 500,0 Kč 

675,0 Kč 
4 831,3 Kč 
1 162,5 Kč 
1 250,0 Kč 

40 437,5 Kč 

kamery a příslušenství 

XNo`6°8°R 15005, VA, IR som, H285 
Adaptér ke kamerám pro montáž na sloup 
Demontáž kamer a jejich ekologická likvidace 

IP bullet kamera, TD/N, 2MP, MZVF 2.8-12mm, WDR ks 10 

ks 10 
kpl 1 

16 321,8 Kč 

612,5 Kč 
3 500,0 Kč 

163 218,0 Kč 
6 125,0 Kč 
3 500,0 Kč 

Instalační materiál 
Ostatní instalační materiál Kpı 1 1 900,0 Kč 1 900,0 Kč 

Materiál celkem bez DPH 516 464,3 Kč 

Montážní práce a doprava 
Montáž technologie a instalačního materiálu 
Konfigurace aktivních prvků 
Integrace kamery od SW kamerového systému 
Nastavení systému Genetec 
Mimostaveništní doprava materiálu a osob 
Dokumentace skutečného provedeni 
Výchozí revize el. zařízení 

79 245,0 Kč 
5 500,0 Kč 
3 300,0 Kč 
8 400,0 Kč 
8 500,0 Kč 
6 000,0 Kč 
3 500,0 Kč 

Montážní práce a doprava celkem bez DPH 114 445,0 Kč 

Kamerový systém celkem bez DPH 
DPH 21% 
Kamerový systém celkem včetně DPH 

630 909,3 Kč 
132 491 ,O Kč 

763 400,3 Kč 

Instalační materiál bude účtován dle skutečné spotřeby. 

wwh pnıtacwfl cz 
RFE s.r.o., Hybešo

tel.: fax  e-mail:
IČO: 27683028, DIČZCZ 27683028, zapsán V OR KS Brno, oddíl C, vl. 51799, Zápis 31.3.2006



Příloha č. 2 

Předávací protokol 

Zhotovitel: PERFECTED s.r.o. 
Hybešova 42, 
602 00 Brno 
IČ: 27683028 

Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
Budějovická 7 
140 96 Praha 4 
IČ: 71214011 

Předmětem před je přemístění a modernizace části kamerového 
 areálu vobjektu celní Správy na adrese

II. 

Obě Strany konstatují, že Závazek zhotovitele byl splněn. 

Svadami ANO NE 

Vady: 

Dne 

Předal Převzal 

(podpis, razítko) (podpis, razítko)
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Příloha Č. 3 

Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany 
Zdraví při práci,_požární ochrany 

Zaměstnanci externích společnostíjsou povinni: 
1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u zaměstnance odboru 12, maj ícího danou práci 
na starosti. 

2. Pohybovat se jen V prostoru Opravovaného zařízení, na které byli přivoláni. 

3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně 
a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy. 

4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra 
nebo mechanika, a to V předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a 
kontrolovaných prostor 

je povolen V kombinézách Z bezúletového materiálu a příslušné obuvi. 

5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po 
vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu. 

6. Oznámit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit 
bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců. 

7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny. 

8. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým 
východům. 
9. Při odchodu Z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče. 
10. Před započetím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém 
se bude pracovat. 

11 
v. ı ı ı ı v vnv v ı vı ı ı vn, . . Oprava, serızovanı, uprava, udrzba a cıstenı zarızenı se provadejı, jen je li zařízení 

odpojeno od přívodu energií. Není- li to technicky možné, musí se učinit vhodná 
ochranná opatření. 

12. Při práci v prostředí S nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, 
antistatický oděv a antistatická obuv. 

13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této 
skutečnosti 

informovat preventista GŘC nebo požární technik GŘC  

14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se 
na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost. 

15. Počínat si tak, aby Svým chováním, jednáním a činností nezavdal příčinu k požáru, 
ekologické nebo jiné havárií. 

16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli 
seznámeni, dále 

všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
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17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní 
činností 

neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek 
celní správy. 

18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, 
zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací. 

19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu 
pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat. 

vı vv v O
I 20. Oznamovat svým nadřízeným prıp. povereným zamestnancum ce ní správy ty 

závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo 
havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky. 

21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých 
pracovištích za 

vv dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu povereného zaměstnance 
celní správy svévolně vzdalovat S výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz 
apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění. 
22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC S výjimkou míst k tomu 
určených a označených jako ,,Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách, které 
jsou umístěny na schodištích. 

23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, 
vfiánĹ 
letování, natavování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských 
pracovištích (např. svařovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné 
zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců GŘC (preventisty GŘC 

 nebo požárního technika GŘC , kteří musí před zahájením prací 
vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární 
ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k 
provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená 
opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení 
dbát zvýšené opatrnosti. 

24. Oznamovat svým nadřízeným, resp. pověřeným zaměstnancům celní správy 
snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) 
nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce. 
25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní 
správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku. 

26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a 
organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí 
společnosti seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO. 
27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP.
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28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností 
povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, 
nebo Ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních popiachových 
směrnic na ohiašovnu požáru kl.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se Stane svědkem úrazu je povinen 
na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou 
první pomoc a přivolat lékaře. Lékařskou první pomoc zajišťuje v pracovní dny v 
ordinačních hodinách závodní lékař (ordinace lékaře v přízemí budovy GŘC) na tel. kl. 

 nebo  V ostatních případech ZZS HMP na tel. č. 155, případně integrovaný 
záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy 
kde došlo k úrazu. 

30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných 
prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení 
alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní 
správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm 
po celou pracovní dobu. 

Používání OOPP: 
vv 

1. OOPP nutné pro beznou servisní činnostje povinna zajistit externí společnost sama. 
2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít 
speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, 
polomasky, antistatická obuv, Spec. oděvy - kombinézy, ochranné brýle atd.). 

Zaměstnancům je zakázáno: 
1. Přinášet a používat (i před vstupem) alkoholické nápoje do objektů či areálu Celní 
správy CR. 

2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají 
nebo vyrábějí. 
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat 
nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, 
symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, 
zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a 
protipožárního vybavení pracoviště. 

4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru musí se dodržet pravidla chování v čistých 
prostorech podle provozního řádu střediska. 

5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které 
nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny 
předepsané prohlídky, zkoušky a revize
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vı Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem pozaru: 
1. Každý Zaměstnanec provádějící činnost v areálu Společnosti je povinen řídit se 
požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie 
apod.) také požárním 

evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi. 
2. Při Zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů 
případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není li to možné, bezodkladně vyhlásit 
požární poplach a ohlásit vznik požáru - te|.k|.15O nebo tlačítkem EPS. 

Životní prostředí: 

Je povinností všech zaměstnanců externích společností Zdržovat se veškerých činností, 
které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat 
či netřídit odpad do nádob k tomu určených, vylévat Zbytky kapalin do kanalizace, 
používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).
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Příloha č. 4 

Zhotovitel bude mít umožněno po dohodě s Objednatelem uskladnění sloupů pro 
kamerový systém na volné, k tomu Objednatelem určené ploše - zařízení staveniště, 
kterou na svoje náklady zhotovitel označí a zabezpečí, pokud to bude Zdůvodů 
bezpečnostních potřeba. 

Dále objednatel umožní zhotoviteli nájezd aut S kontejnery pro odvoz suti a návoz nově 
zeminy S možností odložení kontejnerů po dobu výstavby u prováděných zemních 
prací, a to výhradně bránou „C“ (3. brána zprava z ulice  

Objednatel umožní zhotoviteli zdarma odběr elektrické energie, pokud bude třeba, 
znejblíže přístupného bodu napojení objednatele. Vlastní případné přivedení el. 

energie k místu výstavby, jeho označení a zabezpečení (staveništní rozvaděč) včetně 
revize elektro připojovaných zařízení je povinen na své náklady zajistit zhotovitel. 

Objednatel umožní zhotoviteli uskladnění technologie v uzamykatelné místnosti 
a případně uskladnění elektromateriálu na volné ploše. Za takové uskladnění nenese 
objednatel odpovědnost v případě odcizení materiálu ze strany třetích stran 
(zabezpečení a riziko S tím Spojené nese zhotovitel).
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