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Spr 2038/2021 

RÁMCOVÁ DOHODA 
o provádění komplexního úklidu a údržby komunikací a zeleně, 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen „ OZ“) 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě 

se sídlem:   Havlíčkovo nábř. 34/1835, 728 81  Ostrava 

zastoupená:  Mgr. Petrem Novákem, předsedou soudu 

IČO:    00215732 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Ostrava 

č. účtu:   XXXXXXXXX/XXXX 

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné   

a 

2. Marius Pedersen, a.s. 

se sídlem:  Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec Králové  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

389 

zastoupená:  XXXXXXXXXXXXXXXXX na základě plné moci ze dne 15. 10. 2015 

IČO:   42194920 

DIČ:   CZ42194920 

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové 

č.ú.:   XXXXXXXXX/XXXX   

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 
uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto dohodu (dále jen dohoda“): 

 
 

II. Závazné podklady pro uzavření dohody 
 
1. Závaznými podklady pro uzavření této dohody (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 
 
- Výzva k podání nabídek vč. zadávací dokumentace č.j. Spr  2038/2021 ze dne 2. 8. 2021 

- Nabídka dodavatele ze dne 13. 8. 2021 

 
 

III. Předmět dohody, reakční doba, místo plnění, rozsah plnění, lhůty plnění,  

1. Reakční dobou se pro potřeby plnění této dohody rozumí doba, do které je dodavatel 
povinen zahájit mimořádně objednané práce na základě telefonické nebo emailové 
objednávky. Reakční doba se stanovuje na 4 hodiny v letním období, 1 hod. v zimním 
období. 

2. Předmětem této dohody je komplexní letní a zimní údržba pochůzích i pojízdných 
komunikací, parkoviště a zeleně /zatravněné plochy, dřeviny/ . 
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3. Místem plnění jsou vnější plochy v majetku Krajského soudu v Ostravě, pobočky 
v Olomouci na adrese Studentská 1187/7. Předmětem dohody jsou tyto plochy v k.ú. 
Olomouc-město [710504] : 

 
- 79/32 ; 1394/7 ; 536 ; 78/10 ; 78/13 ; 1816 ; 78/12 

 
4. Specifikace ploch pro letní údržbu v období 4. - 10. měsíc: 
 

Komunikace pro pěší:     847 m² 

Komunikace pro vozidla:    1015 m² 

Parkoviště:      2817 m² 

Zatravněná plocha- sekání                     :  1150 m² 

Řez keřů spirea a prunus laurocerasus:   121 m² 

Prořez ořešáku:     1 ks  

Prořez jírovce:                                                          1 ks 

Ošetření stromů Platan /praskliny/:   10 ks  

Přemulčování plochy keřů vč. misek stromů:  154 m² 

Chemické ošetření keřů proti škůdcům a chorobám: 121 m² 

 
5. Specifikace ploch pro zimní údržbu v období 11. - 3. měsíc: 
 

Komunikace pro pěší:     847 m² 

Komunikace pro vozidla:    1015 m² 

Parkoviště:      2817 m² 

6. Dodavatel bude pro zadavatele na shora vymezeném území zajišťovat a provádět 
celoroční ošetření a údržbu (tj. letní a zimní údržbu) dle specifikace v části III., bod 8. a 10., 
a to včetně předání odpadu na řízenou skládku nebo využít jiný způsob odstranění odpadu 
nebo jeho využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

7. Specifikace letní údržby: 

  Po dobu letní údržby je dodavatel povinen zajišťovat údržbu výše specifikovaných 
vnějších ploch v průběhu celého období tak, aby zůstávaly schůdné a sjízdné ve 
smyslu platných právních předpisů. Letní údržbou je rozuměna údržba specifikovaná 
v čl. 3., bodě 8. této dohody prováděná v termínu od 1. dubna do 31. října kalendářního 
roku. 

  Úklid chodníků, odstraňování nánosů u obrubníků, sečení trávy, mulčování, ořez vč. 
likvidace zeleně, bude prováděn bezprostředně před nebo souběžně s údržbou 
komunikací. 

  Součástí letní údržby je i likvidace posypového materiálu po zimním období.  

  Při čištění je třeba učinit opatření zabraňující poškození projíždějících i zaparkovaných 
vozidel, fasád domů a jiného majetku. 

  Při čištění prostranství nesmí docházet ke smetání nebo shrnováni odpadu a nečistot 
do vozovek (pokud nebude v rámci daného čištění neprodleně odstraněno), na 
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kanalizační mříže, na okolní pozemky a pod zaparkovaná vozidla. Nesmí být použity 
látky, které by ohrozily životní prostředí (zejména jedy a toxické látky). Užívány mohou 
být pouze látky, které jsou pro tento účel schválené, při dodržení podmínek 
stanovených pro jejich aplikaci. Odpady budou odstraňovány v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech.  

 

8. Četnost provádění letní údržby: 

  1x za 14 dní úklid komunikací pro vozidla i pěší, úklid parkoviště 

  2 x ročně postřik komunikací  prostředkem proti růstu plevele 

  8 x ročně sečení trávy 

  1 x ročně přemulčování plochy s dřevinami a stromových misek  

  1 x ročně řez keřů 

  2 x ročně ošetření prasklin stromů 

  mimořádné chemické ošetření dřevin proti chorobám a škůdcům 

  mimořádný prořez ořešáku a jírovce pomocí vysokozdvižné techniky 

 

  Úklid parkoviště začíná, s ohledem na obsazenost vozidly, nejdříve v 16:00 hod. 

v pracovní dny, mimo pracovní dny v době od 8:00 hod. do 18:00 hod.  

  Dodavatel je povinen o čištění parkoviště informovat s dostatečným časovým 

předstihem umístěním informační tabule při vjezdu na parkoviště. 

  Plnění požadavku na provedení mimořádného čištění bude ze strany dodavatele 

zahájeno do 5 hod. od telefonického nahlášení zadavatelem.  

 

9. Specifikace zimní údržby 

  Zimní údržba trvá v období od 1. listopadu kalendářního roku do 31. března 
následujícího kalendářního roku a spočívá v zajišťování sjízdnosti vozovek a schůdnosti 
chodníků, tj. zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků v období 
spadu sněhu a náledí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením statutárního města Olomouce 
č. 5/2009 o udržování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků, a 
dalších relevantních předpisů. 

  Dodavatel je povinen zahájit práce na zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a 
schůdnosti chodníků nejpozději do 1 hodiny od vzniku takové závady v době od 4:00 do 
20:00 hodin a nejpozději v 5:30 hodin ráno, vznikne-li taková závada v době od 20:00 
do 4:00 hodin. 

  Odstraňování sněhu bude prováděno v průběhu spadu sněhu a podle potřeby i po jeho 
skončení. Posyp inertními (případně chemickými) materiály pro zmírnění závad 
kluzkosti se zahajuje, pokud vrstva nového sněhu nepřesáhne výšku 3 cm. Do vyšší 
sněhové vrstvy není dovoleno posyp provádět. 
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  Údržbu komunikací a chodníků provede dodavatel svými mechanizačními prostředky 
plužením (případně odklizením sněhu) a následným posypem inertním, popř. 
chemickým materiálem v souladu s ustanoveními obecné závazných právních předpisů 
a s platnými technologickými pokyny k zabezpečení údržby komunikací a chodníků v 
zimním období. Chemický posyp (sůl, solanka) lze použít jen v kalamitních situacích, 
kdy nebude možno sjízdnost zajistit inertním materiálem, a to po předchozím souhlasu 
zadavatele.  

  V těch částech zimního období, kdy nebude nutno provádět posyp nejméně 20 po sobě 
následujících kalendářních dnů, je za účelem snížení prašnosti zadavatel oprávněn 
vyzvat dodavatele k zevrubnému odstranění posypových hmot z chodníků a 
komunikací, jako samostatnou objednávku za cenu nejvýše jedné poloviny nabídkové 
ceny za úklid komunikací či chodníků po zimní údržbě. V průběhu měsíce března je za 
stejných podmínek k témuž zadavatel oprávněn vyzvat dodavatele s tím, že jde o 
součást úklidu po zimní údržbě, která bude dokončena do finální podoby následně v 
rámci řádného termínu. Odstranění posypových hmot z komunikací jinak dodavatel 
zajistí na konci zimního období, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.  

  Součástí poskytované služby je i dodání posypového materiálu pro zimní údržbu ze 
strany dodavatele. Tento posypový materiál musí mít prohlášení o shodě. Vhodnost 
těchto materiálů musí být zadavateli prokázána dodavatelem před jejich použitím. Toto 
se vztahuje i na materiál subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 
Zadavatel požaduje užití inertního materiálu o velikosti fragmentu 2 — 4 mm v případě 
zimní údržby chodníků a fragmentu 4 — 8 mm v případě zimní údržby komunikací. 

 
10. Četnost provádění zimní údržby: 

 

  1x za 14 dní úklid komunikací pro vozidla i pěší, úklid parkoviště 

  Nárazové čištění při nepředvídatelných situacích 

11. Dojde-li ze strany zadavatele k objednání údržby nad rámec uvedený v této dohodě (tj. 
nárazové, neplánované čištění či jiný zásah), bude ze strany dodavatele tato služba 
účtována za cenu maximálně ve výši ceny, za kterou bude prováděna údržba na shora 
uvedeném předmětu zakázky. 
 

IV. Doba trvání dohody 
 

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu 4 (čyř) let od podpisu dohody oběma smluvními stranami, 

nebo do vyčerpání celkové ceny plnění ve výši 600.000,00 Kč bez DPH, dle toho, která 

skutečnost nastane dříve.  

 
V. Cena za poskytování služeb 

1. Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za poskytování služeb cenu (bez DPH) podle 
Přílohy č. 1 této dohody. K uvedeným cenám bude připočtena aktuálně platná sazba daně z 
přidané hodnoty.   

2. Uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů 
nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze na základě souhlasu 
obou smluvních stran uzavřením písemného dodatku k této dohodě, a to pouze v 
případě, že: 

  dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu dohody proti schválenému 
rozsahu prací uvedených v Čl. III. této dohody na základě požadavku zadavatele, 
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  dojde v průběhu plnění této dohody ke změnám legislativních či technických předpisů a 
norem, které mají prokazatelný vliv na ceny, je možné změnit cenu plnění způsobem a 
ve výši prokazatelně odpovídající takovým změnám předpisů a norem, 

3. Dojde-li k nutnosti provést práce v zájmu údržby komunikací nad rámec stanovené 
základní údržby, zejména v případě havarijních situací, budou tyto případně řešeny 
telefonickou nebo emailovou objednávkou za ceny podle této dohody. 

4. Zadavatel si vyhrazuje právo na úpravu výměr jednotlivých ploch dle čl. II I. odst. 4. této 
dohody, konkretizovaných formou písemného dodatku k dohodě. 

 

VI. Platební podmínky 

1. Cenu za poskytované služby hradí zadavatel na základě měsíční fakturace dodavatele 
podle skutečně provedené práce a odsouhlaseného předávacího protokolu. 

2. Cenu za poskytované služby — jednorázový neplánovaný zásah hradí zadavatel na 
základě fakturace dodavatele částkou ve výši dle Přílohy č. 1 této dohody. 

3. Faktura bude vystavena na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí 
provedených výkonů v příslušném kalendářním měsíci v termínu do 5 dnů od jeho zápisu 
(zápis o předání a převzetí provedených výkonů v příslušném kalendářním měsíci je 
nedílnou součástí každé faktury).  

4. Faktury musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu. V případě, že jakákoliv 
faktura nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
dohodě, je zadavatel oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší 
lhůta splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury zadavateli. 

5. Splatnost faktur se stanovuje na 14 dnů ode dne jejich odeslání zadavateli. 

6. Dodavatel podpisem této Dohody prohlašuje, že v den podpisu této dohody není ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění, nespolehlivým 
plátcem, a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci této dohody má ve smyslu 
tohoto zákona registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně 
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dodavatel je povinen udržovat 
pravdivost těchto prohlášení po celou dobu platnosti této dohody. V případě, že se 
dodavatel stane nespolehlivým plátcem nebo bankovní účet užívaný pro platby v rámci této 
dohody přestane být zveřejňován správcem daně z důvodů na straně dodavatele, je 
zadavatel oprávněn bez dalšího uhradit splatný závazek ve výši odpovídající DPH z 
přijatého plnění přímo na účet správce daně, a to aniž by byl vyzván jako ručitel. V 
takovém případě závazek zadavatele vůči dodavateli zaniká ve výši částky uhrazené na 
účet správce daně k datu její úhrady správci daně. Zároveň je dodavatel o skutečnosti, že 
se stal nespolehlivým plátcem nebo jeho bankovní účet užívaný pro platby v rámci této 
dohody přestane být zveřejňován správcem daně, povinen zadavatele písemně informovat 
do 1 pracovního dne. 

7. K cenám bude připočtena DPH v příslušné zákonné výši účinné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. Pokud na základě změny zákonné úpravy dojde k navýšení či snížení 
daně z přidané hodnoty (změna příslušné sazby), tak se pro takový případ smluvní strany 
dohodly, že nebudou o takové změně sazby DPH ze zákona již uzavírat písemný dodatek 
k této dohodě. 

8. Adresa zadavatele pro doručování daňových dokladů je:  

  

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci, Studentská 7, 771 11  OLOMOUC 
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9. Zadavatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 
tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních prostředků v opodstatněných 
případech jednostranně upravovat.  

Zadavatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 
druhé smluvní straně závdavek. 

10. Přijaté plnění není pro zadavatele předmětem daně. 

 

VII.Oprávněné osoby 
 
1. Mimo osoby uvedené v čl. I dohody jsou oprávněni za zadavatele jednat: 
 

 ve věcech objednání zásahu, včetně věcí technických a kontroly provádění prací:  
XXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, MT: XXXXXXXXXX, email:  
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 ve věcech objednání zásahu vč. věcí ekonomických a administrativních: 
XXXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
2. Za dodavatele jsou oprávněni jednat: 

 ve věcech objednání zásahu, vč. věcí technických: XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX,   
email: XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 ve věcech ekonomických a administrativních: XXXXXXXXXXXXXX, tel:. XXXXXXXXX,                 
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 
3. Objednávku služeb lze zaslat e-mailem na adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
4. Tel. číslo dodavatele pro objednání neplánovaného zásahu: XXXXXXXXX  

 

 
VIII. Předání díla 

 
1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním zadavateli 

bez vad a nedodělků. 
 

2. Odpovědnost za škody, které vzniknou činností dodavatele při provádění díla, nese 
dodavatel do okamžiku předání a převzetí díla zadavatelem. 

 
3.  Zadavatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.  
 
4. Nedokončené dílo není zadavatel povinen převzít. Zadavatel není dále povinen dílo převzít, 

pokud   bude vykazovat vady nebo nedodělky.  
 

 
 

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 
 

1. Je-li zadavatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. V.  této dohody, je povinen uhradit 
dodavateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den 
prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 
2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v harmonogramu prací uhradí dodavatel 

zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla, a to za každý započatý den 
prodlení. 

mailto:mlondinova@ksoud.olc.justice.cz
mailto:iva.kirchnerova@mariuspedersen.cz
mailto:petr.cep@mariuspedersen.cz
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3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla dle čl. IV. této dohody uhradí dodavatel 

zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení, a to za každou 
vadu nebo nedodělek zvlášť.  

 
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX. odst. 2 této dohody je dodavatel 

povinen uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. 

 
5. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo 

zadavatele na náhradu škody. 
 

X. Ukončení dohody 

1.  Odstoupit od dohody lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále zadavatel je od této dohody oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude poskytnuta či nebude schválena částka ze státního 
rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění, nebo je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této dohody v následujícím roce. Zadavatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí dodavateli, že 
nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k 
úhradě za plnění poskytované podle této dohody v následujícím roce. 

 
2. Zadavatel je dále oprávněn od dohody odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany 

vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od dohody se závazek ruší 
vždy od počátku. 

 
3. Odstoupení od dohody je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 
 
4. Odstoupení od dohody se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením dohody, práv zadavatele ze záruk dodavatele za jakost 
včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
dodavatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 
dohody. 
 

5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 
jen části. 

 
6. Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.    

XI. Další povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vždy nejpozději do 15. 2. příslušného kalendářního roku 
odsouhlasit závazný harmonogram plnění dle této dohody. 

2. K výjimkám z dodržení závazného harmonogramu údržby může dojít pouze v případě 
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek pro poskytování služeb nebo takových 
změn klimatických podmínek, které mají zásadní vliv na reálně možný termín úklidu 
chodníků a komunikací nebo v podobně závažných případech či okolnostech. V případě, 
že se dodavatel odchýlí od závazného harmonogramu údržby chodníků a komunikací bez 
předchozího telefonického nebo emailového sjednání výjimky, může zadavatel přistoupit k 
uplatnění sankce podle dle této dohody. 
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3. Dodavatel se zavazuje, že službu bude provádět za podmínek dle této dohody, přičemž 
nedodržením smluvních podmínek se rozumí jakékoli porušení této dohody, zejména: 

 nedodržení reakční doby při zimní údržbě 

 použití či dodání posypového materiálu v rozporu s touto dohodou 

 neprovedení údržby celého předmětu podle této dohody 

 použití nepovolených materiálů či postupů 

 poškození zaparkovaných aut nebo fasády objektu 

 porušení souvisejících ustanovení zákonů, vyhlášek, předpisů a norem, nezákonná 
likvidace odpadu, 

 přenesení smluvních povinností a závazků na třetí osobu bez písemného souhlasu 
zadavatele. 

4. Dodavatel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se 
dodržovat právní předpisy ČR, technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu 
dohodou nebo veřejnoprávními orgány, a dále zejména: 

 §§ 100 a následujících zák. Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 
právních předpisů; 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších právních předpisů. 

5. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek ve svěřené lokalitě, zavazuje se k předání odpadu 
na řízenou skládku nebo využít jiný způsob odstranění odpadu nebo jeho využití v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků dodavatele a třetích subjektů 
a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po 
celou dobu poskytování služeb. 

6. Dodavatel je povinen upozornit zadavatele ihned o nesprávnosti jeho pokynů nebo 
podkladů, jinak odpovídá zadavateli za škodu tím způsobenou. 

7. Dodavatel prohlašuje, že po celou dobu platnosti této dohody má oprávnění k činnosti v 
rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací poskytovaných služeb s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 
1,000.000 Kč za každou pojistnou událost. 

8. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci dle předmětu této dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Dodavatel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve 
smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších právních předpisů, 
ve vazbě na zák. 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, 
zejména zakotvené v § 16 písm. b). 

9. Pokud činností dodavatele dojde ke způsobení škody zadavateli nebo jiným subjektům z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této dohody, zákona, technické či 
jiné normy, obecně závazných předpisů nebo obecně závazných vyhlášek, je dodavatel 
povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit. Není-li to možné, pak finančně uhradit. 

10. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a závazky z této dohody na třetí osobu. 
Práva i povinnosti ze dohody přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou 
povinny informovat se navzájem o takových změnách. 
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11. Oprávněná osoba zadavatele dle. Č. VI. této dohody je oprávněna kontrolovat 
dodržování postupů a kvality prováděných prací, je oprávněna dát pracovníkům dodavatele 
příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník dodavatele není k dispozici nebo je-li 
ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví nebo hrozí-li vážné jiné škody 
— o této skutečnosti odpovědná osoba zadavatele vyhotoví zápis. 

12. Dodavatele se zavazuje dodržovat postupy odpovídající právním předpisům ČR, např. 
platné technické normy, profesně užívané normy v daném oboru, obecně závazné právní 
předpisy. 

 
XII. Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této dohody, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení dohody 
v tomto bodě nedopustila.  

 
2. Stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky. 

 
3.  Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. Za tímto účelem je povinen zajistit archivaci všech listin a dokumentů s provedením 
díla souvisejících. 

 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Na právní vztahy, touto dohodou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.  

 
2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této dohody. 
 
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato dohoda není dohodou uzavřenou adhezním 

způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se 
nepoužijí.  

 
4. Jsou-li v této dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 
5. Veškeré změny a doplňky této dohody musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 

dodatku k této dohodě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
6. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
7. Účastníci této dohody prohlašují, že dohoda byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 
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8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
9. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním dohody v plném rozsahu na dobu neurčitou 

v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
 

XIV. Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Sazebník jednotkových cen za práce a služby 
Příloha č. 2 – Určené plochy 
 
 
 
V Ostravě dne ..........................                                            Ve Šternberku dne .......................... 
 
 
 
Mgr. Petr Novák      XXXXXXXXXXXXX   
  
předseda soudu      oblastní manažer   
   
 
  
 
...............…………………                                                             ……............................ 
za zadavatele                                                                               za dodavatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


