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1.3. V p ípad  zm ny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které zm na nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného 
odkladu. V p ípad , že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škod , zavazuje se 
strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 
 

2.1. P edm tem smlouvy je kompletní zhotovení stavby „II/353 Stáj – Zhoř, II. stavba“ Ědále též „dílo“ 
nebo „stavba“) zhotovitelem. Jedná se o celkovou rekonstrukci komunikace II/353 v lesním úseku mezi 
obcemi Zho  a Stáj v kategorii S9,5/70. 
 
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „II/353 Stáj – Zho , II. stavba, I. úsek“ vypracované 
ve stupni PDPS také společností PROfi Jihlava spol.s r.o., Pod P íkopem 6, Jihlava, IČO 1Ř1řŘ22Ř v 
10/2020. 
 
Součástí stavby jsou i dopravn  inženýrská opat ení, zajišt ní povolení uzavírky na silnici II/353 a definitivní 
dopravní značení nové komunikace. 
Zhotovitel musí dodržet veškeré požadavky a podmínky uvedené ve vyjád eních obsažených v dokladové 
části projektové dokumentace. 
 

Pokládka obrusné vrstvy bude provedena vcelku bez st edové spáry. 
 

Člen ní stavebních objektů Ědle soupisu pracíě je následující:  
 

Silnice II/353 Stáj – Zho  II. stavba 

000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY 

001 P ÍPRAVA ÚZEMÍ 
002 DEMOLICE 

101 HLAVNÍ TRASA SILNICE II/353 Sř,5/70Ě60ě - DL. 0,8577 KM 

ř01 CHRÁNIČKY SÍT  ROWANET 
 
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek dohodnutých v této 
smlouv  svým jménem a na vlastní odpov dnost a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny. 
 
2.3. P edm tem díla jsou rovn ž všechny následující práce a činnosti: 

- zajišt ní vydání všech pot ebných rozhodnutí a stanovení pro p echodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjád ení dotčených orgánů včetn  zajišt ní 
aktualizace dopravn  inženýrských opat ení dle aktuálních podmínek,  

- zajišt ní objízdných tras p edpokládá rovn ž soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných 
tras po celou dobu výstavby, 

- zabezpečení zm ny dopravního značení a provizorních objížd k, 

- geodetické vytýčení prostoru staveništ  v terénu p ed zahájením stavebních prací Ěvytýčení hranic 
trvalého i dočasného záboru, po dohod  s uživateli dotčených pozemků, seznámení uživatelů pozemků 
s rozsahem záborů), 

- z etelné vytyčení označení obvodu staveništ  vč. jeho udržování, 
- veškerá geodetická m ení vyžadovaná v průb hu realizace stavby, 

- pasportizace okolních staveb a pozemků p ed zahájením prací a po dokončení prací, 
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- pasportizace objízdných tras p ed a po dokončení stavby, 

- vypracování a průb žná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro 
jednotlivé stavební objekty Ědále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů 
od p edání staveništ  a bude průb žn  dle pot eby nebo požadavku objednatele aktualizován. Na žádost 
objednatele, v p ípad  zpožd ní zhotovitele, vypracuje zhotovitel aktualizaci harmonogramu a p edloží ji 
nejpozd ji do 7 dnů od vyzvání objednatelem. P edložený harmonogram bude opat en datem, k n muž je 
zpracován, a bude podepsán odpov dným zástupcem zhotovitele Ěstavbyvedoucím), 

- požadovaná realizační dokumentace stavby (dále též „RDS“) – v rozsahu dle ocen ného soupisu prací a pot eb 
zhotovitele, bude po jejím odsouhlasení zástupcem objednatele p edána zhotovitelem 3x v písemné 
podob  a 1x na CD. Pro odsouhlasení objednatelem, technickým dozorem Ědále též „TD“) a autorským 
dozorem Ědále též „AD“) bude p edložen koncept RDS 1x v písemné a 1x v digitální podob .  RDS bude 
vypracována autorizovanou osobou. 

- dokumentace skutečného provedení stavby Ědále též „DSPS“) bude p edána 4x v písemné podob  a 4x v 
digitální podob  na CD nosiči ve formátu PDF a otev eném formátu DWG k zahájení p ejímacího ízení 
p i dokončení díla (viz odst. 7.16 smlouvy).  

- po dokončení realizace stavby budou vypracovány geometrické plány Ědále též „GP“) v rozsahu trvalého 
záboru stavby a v cných b emen. Zhotovitel p edá objednateli jednotlivé GP – každý v 10 vyhotoveních 
písemn  a 1x digitáln  Ěna CDě. Všechny GP budou mít náležitosti stanovené zvláštními p edpisy, zejména 
Vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí Ěkatastrální vyhláškaě, ve zn ní pozd jších p edpisů, budou 
ov eny oprávn ným zem m ičským inženýrem a budou potvrzeny p íslušným katastrálním ú adem. GP 
budou způsobilé k majetkoprávnímu vypo ádání a ke z ízení v cných b emen. GP musí být p ed konečným 
vyhotovením p edány objednateli v dostatečném p edstihu k odsouhlasení. 

- zajišt ní vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí Ěvčetn  úhrady za vytýčeníě, odpov dnost za 
jejich neporušení b hem výstavby a zp tné p edání jejich správcům Ěbude doloženo protokolem 
potvrzeným zástupcem správce jednotlivých inženýrských sítí nebo zápisem ve stavebním deníkuě, 

- p ípravu staveništ  včetn  zajišt ní p ístupu pro provád ní prací mimo trvalý i dočasný zábor stavby, 

- dodání materiálů a výrobků v požadované kvalit  včetn  jejich certifikátů a atestů, 

- vypracování a odsouhlasení Havarijního plánu Ěp ed zahájením stavebních pracíě, p edání objednateli 
v počtu 1 paré tišt né a 1 v digitální form ,  

- zhotovení všech prací podle technologického p edpisu, 

- zpracování a p edložení technologických postupů provád ných prací p ed zahájením jednotlivých prací, 
- veškeré nutné ochrany práce, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opat eními na ochranu lidí a majetku Ězejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbouě, 

- veškeré požadované úpravy a práce, 

- průkazní a kontrolní zkoušky dle p íslušných kapitol TKP vypracované akreditovanou nezávislou 
zkušebnou odsouhlasenou objednatelem. Návrh akreditované zkušebny vč. vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu stavby Ědále též „KZP“ě bude p edložen objednateli k odsouhlasení nejpozd ji do 7 dnů 
po p edání a p evzetí staveništ ; 

- odsouhlasená akreditovaná zkušebna bude bezodkladn  p edkládat zástupci objednatele výsledky 
jednotlivých zkoušek, 

- veškerá doprava Ězahrnuje svislou, vodorovnou dopravu a p epravu, manipulace a p esuny hmot a 
materiálů nutných pro realizaci díla, p íplatky na lepivost, ztíženíě, 

- veškeré lešení a podp rné konstrukce, 

- montážní prost edky a pomůcky, 

- úpravu, očišt ní a ošet ení styčných ploch a konstrukcí, 
- pot ebné dočasné úpravy, 

- úpravy, očišt ní a ošet ení pracovišt , 
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- zajišt ní pracovišt  proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci Ěčerpání vody, zajišt ní 
svahu, zimní opat ení, p íst ešky, apod.ě, 

- zajišt ní osv tlení staveništ  v p ípad  práce v noci dle pot eb zhotovitele; 
- zabezpečení skládky p ebytečné zeminy, kontaminované zeminy, asfaltu (v souladu s Vyhláškou č. 

130/2019 Sb. o kritériích, p i jejichž spln ní je asfaltová sm s vedlejším produktem nebo p estává být 
odpadem); 

- odvoz a úhrada poplatku za uložení vybouraných hmot, zeminy, ornice, nevhodných zemin, asfaltu Ěvč. 
zajišt ní pot ebných zkoušek asfaltu p ed uložením na skládku dle p íslušných p edpisůě, 

- zajišt ní veškerých dokladů požadovaných stavebním ú adem, jejichž zajišt ní vyplývá z podmínek 
stavebního povolení včetn  dokladů požadovaných k vydání kolaudačního souhlasu nebo k vydání 
povolení p edčasného užívání stavby – nap . souhlasná stanoviska dotčených orgánů, 

- ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do p edčasného užívání Ězkušebního provozuě, 
k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu, 

- poskytnutí pot ebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví Ědále též „koordinátor BOZP“ě, 
náklady na požadavky stanovené koordinátorem BOZP,  

- zajišt ní geologa, geotechnika, náklady na jeho činnost Ěodborné posudky apod.ě, 
- zajišt ní podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako 

závazek nebo povinnost objednatele Ěstavebníkaě b hem realizace stavby, 

- zhotovitel je povinen dodržet všechny podmínky stanovisek správců sítí,  
- uzav ení Dohody o p edčasném užívání stavby, 

- průb žná fotodokumentace provád ní díla s uvedením data po ízení jednotlivých snímků – datové razítko 
(forma digitálníě, 

- veškeré koncepty dokumentů a dokladů Ěnap . RDS, DSPS, geometrický plán apod.ě budou 
p edávány objednateli k odsouhlasení minimáln  14 dní p ed jejich odevzdáním, 

- zhotovitel je povinen zajistit průjezdnost prostoru staveništ  v zimních m sících Ělistopad-b ezeně. Pokud 
bude stavba uvedena do režimu p edčasného užívání, zajistí zimní údržbu objednatel prost ednictvím 
svého správce komunikace – Krajské správy a údržby silnic Vysočina, p.o. Ědále též „KSÚSV“ě, pokud 
nebude stavba v režimu p edčasného užívání, zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel; 

 
Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ocen né 
v nabídce ve ejné zakázky, na základ  které bylo rozhodnuto o výb ru nejvhodn jší nabídky. 
 
2.4. Pro veškeré vícepráce, mén práce a zm ny díla včetn  p ípadných zm n stavby oproti projektové 
dokumentaci musí být jejich rozsah a způsob provedení p edem odsouhlasen TD objednatele a zástupcem 
objednatele. V p ípad , že z t chto zm n bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být p ed jejich fakturací, po 
dosažení cenové shody, uzav en dodatek k této smlouv  v souladu s odstavcem 4.8. a 14.13. této smlouvy. 
 

2.5. Podmínky vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo 
povinnost objednatele b hem realizace stavby, splní zhotovitel. 
 
2.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provád ní prací tak, aby p i realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení 
provozu sousedních objektů nad rámec provád ných prací. Majitelé p ilehlých nemovitostí musí být ádn  
a včas informováni o průb hu stavebních prací. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen p ístup ke všem objektům pro jejich vlastníky. 
Musí být zachován nebo jinak zabezpečen p ístup a p íjezd ke všem objektům pro integrovaný záchranný 
systém. 
 
2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu čl. 2 této smlouvy bude mít kvalitativní 
technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem. Zhotovitel se 
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zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat 
kvalita všech provád ných prací.  

 

Článek 3 – Termín plnění 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v t chto sjednaných dílčích termínech pln ní:  
 
Zahájení realizace stavby – p edání staveništ   03/2022 

 

Uvedení stavby do p edčasného užívání (II. etapa) do 31.  10. 2022 
  

Dokončení díla vč. p edání kompletní dokladové části do 31. 01. 2023 

 

Pozn.: V zimním období Ětj. od 1. listopadu do 31. b eznaě nebudou provád ny jakékoli stavební práce, které by 
znamenaly omezení Ěbyť jen částečnéě provozu na pozemních komunikacích a zimní údržb .  

D ív jší dokončení p edm tu pln ní je možné. 
 
3.2. Objednatel p ipouští p im ené prodloužení lhůty pln ní zejména v t chto p ípadech: 

- Dojde-li b hem výstavby k výrazné zm n  rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. 
- Nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na stran  objednatele. 

V p ípad  prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzav en dodatek k této smlouv . 
 
Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem t etích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. 
 
3.3. Dojde-li ke zpožd ní dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávn n prodloužit termín 
pln ní o technicky zdůvodn nou a oboustrann  odsouhlasenou lhůtu. Prodloužení termínu dokončení díla 
bude pro tento p ípad ešeno dodatkem k této smlouv . Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzav ení této smlouvy v důsledku stranami nep edvídatelných a neodvratitelných událostí mimo ádné povahy 
mající bezprost ední vliv na pln ní díla.  Za tyto okolnosti smluvní strany považují také p ípady klimatických 
podmínek Ěsilné dlouhotrvající mrazy nebo silné dlouhotrvající dešťové srážkyě znemožňující pokračování 
prací v období delším než 10 dnů v dob  realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku TD. Pozastavení 
stavebních prací z důvodu nep íznivých klimatických podmínek se bude ídit dle minimálních teplot vzduchu 
uvedených v českých technických normách a v p íslušných technických podmínkách pro konkrétní činnost.  
 
3.4. Smluvní strana, na jejíž stran  nastal p ípad vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladn  písemn  vyrozum t druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje 
objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby. 

 

Článek 4 – Cenové ujednání 
 

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou 
v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele Ědále jen Ocen ný soupis pracíě, která je jako její nedílná součást 
p ílohou č. 1 této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1řř0 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpisů. 
Jednotkové ceny uvedené ve výkazu vým r jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. 
4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.3. této smlouvy, je mezi smluvními stranami 
sjednána jako cena nejvýše p ípustná. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele vybraného v souvislosti 
s ukončením zadávacího ízení pro zadání ve ejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele 
pot ebné ke spln ní ve ejné zakázky. Zhotovitel na sebe p ebírá nebezpečí zm ny okolností ve smyslu 
neúm rného zvýšení nákladů pln ní dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 
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4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí: 
 

Cena za dílo (doplní dodavatel):    

 cena celkem bez DPH: ................................................... 26 415 349,11 Kč 

 DPH 21%: ......................................................................... 5 547 223,31 Kč 

 cena celkem včetn  DPH: ............................................... 31 962 572,42 Kč 

 
(slovy: dvacet šest milionů čty i sta patnáct tisíc t i sta čty icet dev t korun českých jedenáct halé ů bez 
DPH) 
 
 
4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
 
4.5. Výši DPH bude zhotovitel účtovat dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní 
pozd jších p edpisů, Ědále jen zákon o dani z p idané hodnotyě ke dni zdanitelného pln ní uvedeného na 
faktu e – daňovém dokladu.  
 
4.6. Objednatel jako plátce dan  z p idané hodnoty, který z titulu pln ní této smlouvy bude od zhotovitele p ijímat 
zdanitelná pln ní spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43, prohlašuje, že výše uvedená p ijatá zdanitelná pln ní použije výlučn  p i 
výkonu působností v oblasti ve ejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. Ě4ě zákona o dani z p idané 
hodnoty, není objednatel p i p ijímání výše uvedených zdanitelných pln ní považován za osobu povinnou 
k dani, a proto tato zdanitelná pln ní nebudou uskutečn na v režimu p enesení daňové povinnosti dle § ř2a 
zákona o dani z p idané hodnoty. Daň z p idané hodnoty je tudíž povinen p iznat a zaplatit správci dan  
zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné pln ní poskytnutí služby s místem pln ní v tuzemsku. 
 
4.7. Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných 
zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platných v dob  realizace díla a 
technické specifikaci p edm tu díla.  
 
4.8. Cena za dílo může být upravena Ězvýšena či sníženaě dodatky k této smlouv  za t chto podmínek: 

- v p ípad  dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
jejich pot eba vznikla v důsledku objektivn  nep edvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce 
jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto p ípadné dodatečné stavební práce musí 
být projednány a odsouhlaseny objednatelem.  

- v p ípad  zm ny daňových p edpisů Ězm ny zákonných sazeb DPH). 
 

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecn  platnými cenovými p edpisy a musí být odsouhlaseny ob ma 
smluvními stranami. 
 
4.9. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
Ěmén práceě. 
 
4.10. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocen ní p ípadných víceprací, mén prací či zm n díla: 
 Zhotovitel ocení veškeré činnosti dle jednotkových cen použitých v  Ocen ném soupise prací, který 

je p ílohou č. 1 této smlouvy  
 Tam, kde nelze použít výše popsaný způsob ocen ní, bude ocen ní provedeno následovn : 

o u zám ny položek cenou za obdobné položky cenové soustavy ASPE platné v dob  podání nabídky 
úm rn  upravené s ohledem na vym ňovanou položku, p ičemž pro ocen ní zm n né položky bude 
použit pom r ceny původní položky dle nabídky zhotovitele k cen  položky v cenové soustav  
ASPE 
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o u nov  za azených položek cenou za položku cenové soustavy ASPE platné v dob  podání nabídky 
ponížené o 15 %. 

 Nebude-li možno užít položky cenové soustavy ASPE, budou pro ocen ní nových položek použity ceny 
z katalogu URS, a.s. Praha v cenové úrovni platné v dob  podání nabídky ponížené o 15 %.  

 Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, v cenové soustav  ASPE ani v ÚRS, a.s. 
Praha, budou ocen ny na základ  dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů 
neuvedených v nabídce zhotovitele budou ocen ny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů 
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů Ěp íp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uznáě. Tato cena 
bude navýšena o po izovací p irážku ve výši do 5 %. P i dodatečném zajišťování poddodavatelských 
prací Ěp ípadn  i nestavebníchě ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 
dodavatelů, respektive nabídkou p edloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační 
p irážku ve výši do 5 % z ceny t chto prací. 

 Cenovou soustavou ASPE se rozumí OTSKP Expertní ceny (v dob  podání nabídkyě. 
 Cena bude odsouhlasena s objednatelem. 

 Zhotovitel na základ  odsouhlaseného ocen ní činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této 
smlouv . 

 Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese p ipomínky do 15 pracovních dnů ode dne doručení 
návrhu. 

 Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly 
p edm tem díla a v jeho cen  zahrnuty. 

 

Článek 5 – Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
5.2. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou ujednává, že celkové pln ní, na které je uzav ena tato 
smlouva, je souhrnem dílčích pln ní, jimiž se rozumí pln ní, která se podle této smlouvy uskutečňují v níže 
sjednaných lhůtách. Za dílčí pln ní jsou dohodou smluvních stran považována pln ní provedená 
zhotovitelem vždy v průb hu kalendá ního m síce. Každé dílčí pln ní uskutečn né podle této smlouvy je 
ve vztahu k dani z p idané hodnoty považováno za zdanitelné pln ní uskutečn né vždy posledního dne 
daného kalendá ního m síce, pokud ustanovení zákona o dani z p idané hodnoty nestanoví jinak. 
 
5.3. Cena díla je ze strany objednatele splatná na základ  faktur, které budou zároveň obsahovat 
náležitosti daňových dokladů. Platby budou probíhat výhradn  v CZK a rovn ž veškeré cenové údaje budou 
v této m n . Pro účely vystavení faktur se použije označení objednatele dle odst. 1.1. této smlouvy.   
Krom  povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvád t v jednotlivých fakturách p esný název akce „II/353 
Stáj – Zho , II. stavba“ a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016045. 
 
5.4. Zhotovitel vyhotoví vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendá ního m síce  pro 
objednatele fakturu, která bude deklarovat cenu dílčího pln ní, tedy bude p edstavovat cenu pln ní 
provedeného zhotovitelem dle této smlouvy vždy v průb hu daného kalendá ního m síce. 
 
5.5. Faktury vystavené zhotovitelem budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny na adresu 
objednatele. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TD a 
odsouhlaseným zástupcem objednatele ve v cech technických.  
 
5.6. Zhotovitel zároveň s fakturou p edloží soupis provedených prací v elektronické form  ve formátu *.xls, 
(resp. *.xlsx) a ve formátu *XC4. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a 
provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny ádky, které obsahuje 
celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.  
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5.7. Pokud budou fakturovány poplatky za skládku, zhotovitel doloží objednateli doklady o uložení odpadu 
ke každé relevantní fakturaci Ěčestné prohlášení není relevantníě. Zhotovitel zajistí, aby na dokladu o uložení 
odpadu byla uvedena m rná jednotka v souladu se soupisem prací. 
 
5.8. V p ípad , že n jaký materiál bude uložen na KSÚSV, p edávací doklad bude p iložen ke každé relevantní 
fakturaci. 
 
5.9. V p ípad , že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouv , je objednatel oprávn n 
fakturu vrátit zhotoviteli k oprav . V takovém p ípad  nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení 
opravené faktury objednateli.  
 
5.10. Objednatel z titulu úhrady ceny díla nebo její části vyplývající z této smlouvy není v prodlení, pokud 
nejpozd ji v den splatnosti bude daná pen žní částka p ipsána na účet zhotovitele. Po objednateli, který je 
v prodlení se splácením pen žitého dluhu, může zhotovitel požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši, 
kterou stanoví vláda na ízením. Úrok z prodlení je splatný způsobem uvedeným zhotovitelem v jeho 
vyúčtování, a to do t iceti dnů ode dne jeho nárokování ze strany zhotovitele. 
 
5.11. Doba splatnosti části ceny díla deklarované danou fakturou jako cena pln ní provedeného 
zhotovitelem pro objednatele v průb hu daného kalendá ního m síce se mezi smluvními stranami ujednává 
vždy na t icet dnů ode dne doručení dané faktury. Ujednání tohoto odstavce platí pro části ceny díla, jejichž 
součet postupn  kumulativn  dosáhne částky ř0 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této smlouvy. 
 
5.12. Doba splatnosti zbývající části ceny díla ve výši 10 % ceny za provedení díla dle odst. 4.3. a 4.4. této 
smlouvy se mezi smluvními stranami ujednává na t icet dnů ode dne provedení díla bez jakýchkoli vad. 
Provedením díla bez jakýchkoli vad se pro účely tohoto odstavce rozumí dokončení díla zhotovitelem a jeho 
p evzetí objednatelem bez výhrad nebo odstran ní zhotovitelem všech vad poté, co bylo dílo zhotovitelem 
dokončeno a objednatelem p evzato s výhradami. 
 
5.13. Bude-li dílo p edáno a p evzato s p ípadnými vadami a nedod lky, počne b žet lhůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstran ní vad a nedod lků. 
 
5.14. Cena díla je splatná formou bezhotovostních p evodů na účet zhotovitele dle odst. 1.2. této smlouvy, 
který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je podle 
ustanovení § řŘ zákona o dani z p idané hodnoty správcem dan  zve ejn n jako údaj z registru plátců, a to 
způsobem umožňujícím dálkový p ístup. Zhotovitel je zavázán ke zve ejn ní výše uvedeného účtu výše 
uvedeným způsobem nejmén  do okamžiku úhrady poslední části pen žitého dluhu objednatele vůči 
zhotoviteli vyplývajícího z této smlouvy. 
 
5.15. Pro p ípad, že v průb hu účinnosti této smlouvy bude zhotovitel nespolehlivým plátcem dle ustanovení 
§ 106a zákona o dani z p idané hodnoty, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části bude využit institut zvláštního způsobu zajišt ní dan  dle ustanovení § 10řa zákona o dani z 
p idané hodnoty. V takovém p ípad  je objednatel zavázán formou bezhotovostního p evodu na výše 
uvedený účet zhotovitele zaplatit v dob  splatnosti částku ve výši základu dan ,  jak je tato uvedena na 
p íslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši dan  z p idané hodnoty, jak je tato uvedena na 
p íslušném daňovém dokladu, zaokrouhlenou na celé koruny nahoru, uhradí objednatel za zhotovitele 
správci dan  zhotovitele v p tadvacetidenní lhůt  po skončení kalendá ního m síce, v n mž bylo 
uskutečn no zdanitelné pln ní. Tato platba bude sm ována na depozitní účet správce dan , p ičemž 
p edčíslí účtu je Ř003ř, matriková část účtu je 77620021 a kód banky je 0710. Platba bude provedena s 
uvedením variabilního symbolu 45274924 ĚIČO zhotoviteleě, specifického symbolu 70Řř074ř ĚIČO 
objednateleě, konstantního symbolu 114Ř; ve zpráv  pro p íjemce platby bude uvedena informace o dni 
uskutečn ní zdanitelného pln ní ve tvaru DD/MM/RRRR-P, kde DD je prom nná číseln  označující den, 
MM prom nná číseln  označující m síc a RRRR prom nná číseln  označující rok. 
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5.16. Dojde-li ke zm n  místní p íslušnosti správce dan  zhotovitele, p edloží zhotovitel bez jakéhokoliv 
odkladu objednateli návrh na uzav ení dodatku této smlouvy, kterým bude aktualizována matriková část 
účtu správce dan  uvedená v p edchozím odstavci. Objednatel se zavazuje takový dodatek se 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu uzav ít. 
 
5.17. Objednatel sd lí zhotoviteli informaci o provedení úhrady dan  z p idané hodnoty za zhotovitele. 
Sd lení objednatel učiní v desetidenní lhůt  ode dne realizace platby, a to formou prokazateln  doručeného 
listinného dokumentu, nebo formou datové zprávy odeslané prost ednictvím datové schránky. Ve sd lení 
zhotoviteli objednatel uvede následující údaje: číslo p íslušného daňového dokladu, výši zaplacené dan , 
datum platby, údaje o účtu správce dan  Ěp edčíslí, matriková část, kód bankyě, variabilní symbol, specifický 
symbol, konstantní symbol a údaj uvedený ve zpráv  pro p íjemce platby. 
 
5.18. Zhotovitel tímto jako plátce dan  z p idané hodnoty, který z titulu pln ní dle této smlouvy bude pro 
objednatele uskutečňovat zdanitelná pln ní, prohlašuje:  

 

 že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 2Ř0/200ř Sb., daňový ád, ve zn ní pozd jších 
p edpisů, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem; 

 že daň z p idané hodnoty na výstupu z titulu pln ní dle této smlouvy bude p iznávat ke dni uskutečn ní 
zdanitelných pln ní nebo ke dni p ijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane d íve, pokud zákon o 
dani z p idané hodnoty nestanoví jinak; 

 že daň z p idané hodnoty z titulu pln ní dle této smlouvy bude uvád t v daňových p iznáních za 
zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň p iznat; 

 že vlastní daňovou povinnost týkající se dan  z p idané hodnoty bude správci dan  platit ve lhůt  pro 
podání daňového p iznání; 

 že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za 
daň z p idané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem. 

 
5.19. Mezi smluvními stranami se výslovn  ujednává, že nelze postoupit jiné osob  žádnou pohledávku 
vzniklou na základ  této smlouvy; postoupit nelze ani část takové pohledávky. 

 

Článek 6 – Staveniště 
 

6.1. Obvod staveništ  je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel pot ebovat pro 
realizaci díla prostor v tší, obstará si jej na vlastní náklady vč. uzav ení nutných smluvních vztahů, souhlasů 
a rozhodnutí. 
 
6.2. Objednatel p edá zhotoviteli a zhotovitel p evezme staveništ  nejpozd ji do 10 pracovních dnů od 
vyzvání ze strany objednatele, a to formou oboustrann  podepsaného protokolu.   
 
6.3. Nejpozd ji p i p edání staveništ  budou objednatelem p edána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
dotčených orgánů. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveništ  p evzít. 
 
6.4. Zhotovitel bude ádn  udržovat ve ejné komunikace v prostoru staveništ  a jeho okolí a neprodlen  
odstraní veškerá jejich znečišt ní a poškození. 
 
6.5. Nejpozd ji p i p edání staveništ  p edá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci stavby ve stupni PDPS ve 2 vyhotoveních a DSP v 1 vyhotovení. 
 
6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveništ  a zabezpečí vjezd na staveništ , jeho provoz, 
údržbu, po ádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s platnými právními p edpisy.  Zdroje energií 
pro realizaci díla si projedná samostatn  s jejich správci. Totéž učiní i v p ípad  určení skládek materiálů, 
povolení vybudování objektů za ízení staveništ  apod.   
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6.7. Zhotovitel je odpov dný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby p edání a p evzetí díla 
a vyklizení staveništ  podle obecných ustanovení o náhrad  škody. 
 
6.8. Zhotovitel je povinen p ed započetím prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících 
sítí a za ízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjád ení jednotlivých správců t chto za ízení. Za 
veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradn  a v plném rozsahu 
odpov dnost zhotovitel. 
 
6.9. Zhotovitel v plné mí e zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveništ  a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické p edpisy a podmínky ochrany životního prost edí. 
 
6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní p edpisy, týkající se zajišt ní 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a bezpečnosti technických za ízení, požární ochrany apod. 
 
6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveništ  do 14 kalendá ních dnů od protokolárního p edání 
a p evzetí díla, p ípadn  jednotlivé části staveništ . P i nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
 

Článek 7 – Provádění díla 
 

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provád ní díla stavební deník s denními záznamy o 
provedených pracích dle ust. § 157 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
Ěstavební zákoně ve zn ní pozd jších p edpisů, v souladu s p ílohou č. 16 Vyhlášky č. 4řř/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve zn ní pozd jších p edpisů. Stavební deník bude veden v elektronické form  pro 
celou stavbu.  
V rámci vedení elektronického stavebního deníku Ědále jen „ESD“ě zhotovitel mimo jiné zajistí: 

 každý záznam v ESD bude označen časovým razítkem vydaným akreditovaným poskytovatelem 
certifikačních služeb 

 možnost vkládání fotek do ESD  
 export záznamů ESD pro audit a ov ení platnosti časových razítek 

 výsledný ESD bude p edán k archivaci ve form  PDF/A-2 souboru s elektronickým podpisem 
oprávn ného zástupce zhotovitele s časovým razítkem dle platné legislativy 

 
Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující  pro provedení díla, časový 
postup prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických za ízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. Vedení deníku končí dnem odstran ní poslední vady 
oznámené Ěreklamovanéě v zápise o p edání a p evzetí stavby.  
 
7.2. Po celou dobu provád ní díla zajišťuje objednatel výkon funkce AD projektanta, TD a koordinátora 
BOZP na staveništi prost ednictvím t chto osob:  
 
 
TD:  SAFETY PRO s.r.o., P erovská 434/60, 77ř 00 Olomouc, IČO 2Ř5716ř0 

 

AD projektanta: PROfi Jihlava spol.s r.o., Pod P íkopem 6, Jihlava, IČO 18198228 
 
Koordinátor BOZP:  Arrano Group s.r.o., St ední novosadská 7/10, 77ř 00 Olomouc, 

IČO 26792303 
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TD zejména: 
 

 Průb žn  sleduje, zda jsou práce provád ny podle schválené projektové dokumentace, podle smlouvy 
o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných p edpisů. 

 Je povinen zhotovitele neprodlen  písemn  upozornit Ěnap . zápisem do  stavebního deníkuě na 
nedostatky zjišt né v průb hu provád ní prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstran ní vzniklých 
závad. Zhotovitel je povinen činit neprodlen  veškerá pot ebná opat ení k odstran ní vytknutých závad. 
V p ípad , že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůt  neodstraní, je objednatel oprávn n nárokovat 
smluvní pokutu dle odst. 11.1.4. 

 P ebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací 
a zjišťovací protokoly. Účastní se provád ných zkoušek zhotovitelem, provádí kontrolu zakrývaných 
prací. 

 Je zmocn n projednávat drobné zm ny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na 
cenu díla a musí následn  písemn  p edložit k odsouhlasení objednateli. 

 Je oprávn n dát zhotoviteli p íkaz p erušit práci, pokud odpov dný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávn n 
zasahovat do hospodá ské činnosti zhotovitele. 

 Pravideln  kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník. 
 
7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem o zapsané 
skutečnosti a je podkladem pro p ípadné smluvní úpravy. 
 
7.4. Zhotovitel je povinen p edat k termínu p edání a p evzetí díla, p íp. po odstran ní vad a nedod lků 
zjišt ných p i p ejímacím ízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
 
7.5. P ípadné zm ny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemn  odsouhlaseny jak 
TD, tak zástupcem objednatele ve v cech technických, a nesmí mít vliv na výši ceny díla. 
 
7.6. Kontrolní dny zajišťuje a organizuje TD a budou svolávány dle pot eby stavby. P edpokládá se 1x za 
dva týdny. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace stavby a mají stejnou právní 
platnost jako zápisy ve stavebním deníku. 
 
7.7. Zhotovitel zabezpečí vhodné prostory pro jednání a účast svých zmocn ných odpov dných zástupců 
na pravidelných kontrolních dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD. 
 
7.8. Zhotovitel vyzve TD prokazateln  nejmén  3 pracovní dny p edem k prov ení kvality prací, které 
budou dalším postupem prací zakryty. V p ípad , že se na tuto výzvu TD bez závažných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provád ní díla, po p edchozím písemném upozorn ní TD a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality p edm tných prací. V p ípad , že zhotovitel k takovému prov ení 
kvality TD nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést. Zhotovitel je v takovém p ípad  dále povinen hradit náklady objednatele spojené 
s dodatečným prov ením kvality prací.  
 
7.9. Zhotovitel vyzve krom  technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a p evzetí, zjišt nou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním 
deníku, p ípadn  samostatným protokolem. Zhotovitel p ed jejich zakrytím opat í geodetická zam ení, 
která nejpozd ji p i protokolárním p edání dokončeného díla p edá objednateli. 
 
7.10. Zjistí-li zhotovitel p i provád ní díla skryté p ekážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a navrhnout zm nu díla. Zjistí-li zhotovitel p i provád ní díla jiné p ekážky bránící ádnému 
provád ní díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 
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7.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemn  objednatele na p ípadnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v p ípad , že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené 
s následným odstran ním vady díla. 
 
7.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo t etím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo nepln ní podmínek vyplývajících z platných právních p edpisů, technických či 
jiných norem p ípadn  této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodlen , nejpozd ji do 14 dnů od zjišt ní 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančn  nahradit.  
 
7.13. Zhotovitel není oprávn n p i stavb  využívat jiné poddodavatele, než byli uvedeni v nabídce 
zhotovitele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího ízení pro zadání ve ejné zakázky. Zm na 
poddodavatelů uvedených v nabídce musí být p edem písemn  odsouhlasena objednatelem. Veškeré 
náklady spojené se zm nami poddodavatelů nese zhotovitel. V p ípad  zm ny poddodavatele provedené 
zhotovitelem bez souhlasu objednatele je objednatel oprávn n uplatnit smluvní pokutu dle odst. 11.1.5., 
p ípadn  odstoupit od smlouvy.  
 
7.14. Zhotovitel je povinen v průb hu provád ní díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkcí a 
nakládání s odpady, provést veškerá opat ení proti úniku látek závadných vodám Ězejména ropných látekě. 
Dojde-li p esto k úniku t chto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opat ení, která 
zabrání znečišt ní povrchových nebo podzemních vod t mito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen 
respektovat podzemní i nadzemní za ízení a učinit taková opat ení, aby nedošlo k jejich poškození. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní p edpisy, týkající se zajišt ní 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a bezpečnosti technických za ízení, požární ochrany apod. 
 
7.16. Podkladem pro vypracování DSPS bude PDPS a RDS, geodetické zam ení provedených prací, 
p ípadn  další požadavky objednatele. DSPS bude zpracována v souladu se Sm rnicí pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací Ěschváleno MD – OPK, č. j. 15Ř/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s 
účinností od 14. srpna 2017 ve zn ní pozd jších p edpisů). 
Součástí dokladů p i p edání dokončeného díla budou rovn ž veškeré atesty, prohlášení o shod , certifikáty 
na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek. Součástí budou rovn ž 
veškeré doklady o nakládání s odpady s uvedením místa uložení, p esného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o p evzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se zákonem o 
odpadech. 
 
7.17. Pokud bude pro ádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opat ení, zajistí zhotovitel p ed 
p edložením žádosti o povolení uzavírky na p íslušný silniční správní ú ad, projednání objízdných tras 
vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajišt ní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Odd lením 
dopravní obslužnosti Krajského ú adu Kraje Vysočina. V p ípad , že v rámci projednání uzavírky u 
p íslušného silničního správního ú adu dojde ke zm n  oproti stavu projednanému s Odd lením dopravní 
obslužnosti Krajského ú adu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Odd lením dopravní obslužnosti 
Krajského ú adu Kraje Vysočina zm ny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové 
vyjád ení odd lení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které p edloží zhotovitel.  
 
7.18. V p ípad  realizace víceprací ve smyslu odst. 4.Ř. a 4.10. této smlouvy je zhotovitel povinen vyhotovit 
o každé položce víceprací Evidenční list zm ny stavby.  Dokument musí obsahovat povinné položky 
označující název stavby, smluvní strany, po adové číslo a datum, zdůvodn ní a popis zm ny, rozsah a 
způsob ocen ní, rozsah a popis p íloh vztahujících se k provedené zm n , souhlas autorského dozoru, 
technického dozoru a zástupce objednatele s provedením zm ny.  Dokument bude dále obsahovat 
p ípadné další doklady nezbytné pro popis, ádné zdůvodn ní či dokladování a ocen ní zm n.    
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Článek 8 – Předání a převzetí díla 
 

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemn  oznámit objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel písemn  vyzve objednatele k p edání a p evzetí ukončeného díla nejmén  10 pracovních dnů 
p edem. Objednatel je povinen na základ  tohoto oznámení písemn  svolat p ejímací ízení. 
 
8.3. K zahájení p ejímacího ízení je zhotovitel povinen p edložit: 
 originál stavebního deníku  
 DSPS ve 4 tišt ných vyhotoveních a 4 x CD (viz odst. 7.16.) 

 záv rečnou zprávu zhotovitele o jakosti provedeného díla ve 4 tišt ných vyhotoveních a 1 x na CD, obsahující 
p edevším tyto doklady:   
o kopie stavebního deníku, 
o atesty a certifikáty použitých materiálů v českém jazyce. V p ípad  cizojazyčných dokumentů 

p edloží zhotovitel tyto dokumenty v původním jazyce s p ipojením jejich p ekladu do českého 
jazyka. Zhotovitel se zavazuje p ipojit k cizojazyčným dokumentům, které objednatel označí jako 
významné, jejich ú edn  ov ený p eklad do českého jazyka. 

o doklady o provedených zkouškách, 
o vyžadovaná geodetická zam ení, geodetické zam ení skutečného provedení stavby bude 

provedeno na podkladu katastrální mapy Ěvčetn  digitální podoby na CDě, 
o prohlášení o shod  použitých materiálů a výrobků, 
o součástí budou rovn ž veškeré doklady o nakládání s odpady, o uložení demontovaných  a 

vybouraných materiálů a hmot s uvedením místa uložení, p esného množství, názvu stavby a s 
potvrzením o p evzetí. Zhotovitel je povinen veškerý materiál ze stavby zlikvidovat v souladu se 
zákonem č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech a o zm n  n kterých dalších zákonů, ve zn ní pozd jších 
p edpisů. 

o ostatní doklady požadované stavebními ú ady Ěvčetn  dokladů požadovaných k vydání 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí nebo k vydání povolení p edčasného užívání stavby – nap . 
souhlasná stanoviska dotčených orgánů), 

o doklady o p edání dotčených pozemků vlastníkům, s vyjád ením vlastníků pozemků, že souhlasí se 
stavem, v jakém jsou pozemky p edávány, 

o doklady a zápisy o p evzetí částí díla jiným vlastníkem, p ípadn  správcem, 
o doklady a zápisy o p evzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky, p ípadn  správci, 
o pasportizace okolních objektů a objízdných tras p ed zahájením a po dokončení prací, 
o strany záv rečné zprávy budou očíslovány a součástí bude seznam p íloh, 

 geometrické plány – viz odst. 2.3. této smlouvy. 
 

Veškerou dokumentaci, která vznikne ve fyzické podob  v souvislosti s realizací stavby Ěnap . stavební deník, 
záv rečnou zprávu včetn  všech protokolů a dokladů, provedené posudky apod.ě, p edá zhotovitel 
stavebních prací objednateli na vyžádání nejpozd ji k termínu p edání a p evzetí díla i v elektronické podob  
na CD. Za elektronickou podobu je možno považovat i naskenování dokumentu do formátu PDF. 
 
8.4. O průb hu p ejímacího ízení bude po ízen „protokol o p edání a p evzetí“ podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis p ípadných vad a nedod lků (bude-li s nimi dílo p evzato), dohodu o termínech 
odstran ní vad a nedod lků, datum vyklizení staveništ  apod. 
 
8.5. Objednatel je oprávn n odmítnout p evzetí díla pro nedod lky. Odmítne-li objednatel dílo p evzít, je 
povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. Objednatel nemá právo odmítnout p evzetí stavby pro 
ojedin lé drobné vady, které samy o sob  ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčn  nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
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8.6. Smluvní strany sjednávají, že drobnými vadami ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nejsou odchylky 
v kvalit  a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, českými technickými normami ĚČSNě, 
TKP a p íslušnými technickými podmínkami (TP), které se vztahují ke zpracovávanému dílu. Drobnými 
vadami dále nejsou odchylky v kvalit  a parametrech díla stanovených touto smlouvou a dalšími obecn  
závaznými p edpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu a jejichž odstraňování si nevyžádá omezení 
provozu na pozemní komunikaci. 
 
8.7. Smluvní strany sjednávají, že za ojedin lé drobné vady ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy nebudou 
považovány vady vyskytující se v rozsahu p evyšujícím 5 vad zpracovávaného díla. 
 
8.8. V p ípad , že budou zjišt ny vady díla v rámci p ejímacího ízení, je zhotovitel povinen je odstranit 
v termínu společn  dohodnutém. Pozd jší termín odstran ní vad je možný pouze na základ  písemné dohody 
obou smluvních stran. 
 
8.9. Zhotovitel je povinen účastnit se záv rečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej vyrozumí o 
termínu jejího konání nejmén  5 dnů p edem. 
 
8.10. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zavin né závady zjišt né p i záv rečné kontrolní prohlídce 
ve lhůt  určené v zápise z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání 
p edm tu smlouvy. O odstran ní zjišt ných závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 
 
8.11. Dílo bude p edáváno v souladu s termíny ukončení dle odst. 3.1. této smlouvy, pokud nebude 
smluvními stranami dohodnuto jinak. P edm t díla bude dokončen včetn  konečného úklidu a ádného 
vyčišt ní stavby a staveništ . 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruční podmínky 
 

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouv  a vlastnosti stanovené právními p edpisy, p íslušnými 
technickými normami, p ípadn  vlastnosti obvyklé. Bylo-li pln no vadn , je se zhotovitelem společn  a 
nerozdíln  za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, dodavatel 
stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 
9.2. Zhotovitel poskytuje na kompletní stavební část díla záruku v délce 60 m síců. Záruční doba počíná 
b žet dnem p edání a p evzetí díla ve smyslu čl. Ř této smlouvy po odstran ní poslední vady a nedod lku. 
 
9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po p evzetí stavby v důsledku neodborného zásahu, 
neodborného užívání ze strany objednatele Ěuživateleě a zásahem t etích osob.  
 
9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční dob , odpovídá zhotovitel v p ípad , že jejich p íčinou bylo 
porušení povinností zhotovitele. 
 
9.5. Objednatel je v záruční dob  oprávn n nárokovat písemn  u zhotovitele bezplatné odstran ní vad s 
uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozd ji v poslední den 
záruční doby, p ičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli. 
 
9.6. Zhotovitel je povinen oprávn n  nárokované vady bezplatn  odstranit, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozd ji však ve lhůt  do 30 dnů od uplatn ní reklamace, nebo v p im ené lhůt , která bude pro ten 
účel sjednána.  
 
9.7. V p ípad  havárie započne zhotovitel s odstran ním vady bezodkladn , tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.  
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9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí. 
 
9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůt  oprávn n  reklamovanou vadu díla neodstraní 
ani se k ní nevyjád í, je objednatel oprávn n dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat 
škodu s tím spojenou. 
 
9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 9.1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
p ípad , že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpov dnost. 
 
9.11. V p ípad , že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky 
a práce provedené do doby ukončení prací. 
 
9.12. Provedené odstran ní vady p edá zhotovitel objednateli písemn . Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v odst. 9.2. této smlouvy, která počíná b žet dnem p edání a 
p evzetí opravy. 
 

Článek 10 – Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne p edání a p evzetí 
díla, ledaže by ke škod  došlo i jinak. 
 
10.2. Zhotovitel nese odpov dnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavb . 
 
10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo t etím osobám v plné výši škodu, která vznikla p i 
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
10.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady opravit p ípadné poškození komunikací, způsobené jeho 
provozem nebo činností. 
 
10.5. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s realizací díla budou 
po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstran ny a dotčené plochy uvedeny  do původního 
nebo projektovaného stavu. 

 
10.6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu pln ní svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojišt ní odpov dnosti za škodu způsobenou t etím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 
20 mil. Kč.   

 
10.7. Zhotovitel je povinen p edat objednateli ú edn  ov enou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojišt ní p i podpisu této smlouvy. 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty a náhrada škody 
 

11.1. Pro p ípady nepln ní v cných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 

11.1.1. P i prodlení zhotovitele s p edáním ádn  dokončeného díla či pln ním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximáln  však po dobu 14 
dnů.  
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11.1.2. P i prodlení zhotovitele s p edáním ádn  dokončeného díla či pln ním dílčích termínů dle 
odst. 3.1. p esahujícím lhůtu 14 dnů dle odst. 11.1.1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 15. a každý další i započatý 
den tohoto prodlení. 

11.1.3. P i prodlení zhotovitele s vyklizením staveništ  zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nejvýše však 50.000,- Kč za 
den sjednané touto smlouvou, a to až do úplného vyklizení a protokolárního p edání staveništ . 

11.1.4. P i prodlení zhotovitele s odstran ním nedostatků zjišt ných koordinátorem BOZP či TD v 
průb hu provád ní prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich 
odstran ní, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení. 

11.1.5. P i neoprávn ném využití jiného poddodavatele ve smyslu odst. 7.13. zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávn nou zm nu poddodavatele. 

11.1.6. Za prodlení s odstran ním p ípadných vad a nedod lků, bude-li s nimi dílo p edáno a 
p evzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané 
touto smlouvou za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou 
vadu nebo nedod lek. 

11.1.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každou 
jednotlivou vadu a den prodlení. 

11.1.8. V p ípad , že se jedná o vadu, která brání ádnému užívání díla, p ípadn  hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu a tuto reklamovanou vadu zhotovitel neodstraní  dle odst. ř.7. této 
smlouvy, tj. do 4Ř hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu do výše 10. 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 

11.1.9. V p ípad , že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z 
prodlení ve výši stanovené p íslušným právním p edpisem, nejmén  0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení.  

11.1.10. P i prodlení zhotovitele s p edáním bankovní záruky za ádné provedení díla dle odst. 
12.1., resp. bankovní záruky za ádné zajišt ní závazků zhotovitele plynoucích z odpov dnosti 
za vady díla dle odst. 12.3., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení. 

11.2. Jestliže budou objednatelem v průb hu pln ní smlouvy zjišt ny další nedostatky v činnosti zhotovitele 
je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodlen  zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou zápisem 
do stavebního deníku. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do p ti kalendá ních dnů od zápisu této výzvy, 
je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou za každý 
jednotlivý zjišt ný a oznámený nedostatek, a za každý i započatý den prodlení. 
 
11.3. Smluvní strany se dohodly, že v p ípadech uplatn ní oprávn né smluvní pokuty, úhrady způsobených 
škod, nákladů a služeb či p ípadn  vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku vznikl 
právní nárok dle p íslušných ustanovení této smlouvy, může každá z nich učinit projev vůle sm ující k 
započtení pohledávek.  
 
11.4. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 30 kalendá ních dnů po 
obdržení daňového dokladu Ěfakturyě s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku.  
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11.5. Mezi smluvními stranami se ujednává, že výpočet smluvních pokut dle této smlouvy bude realizován 
z ceny díla bez DPH platné, ve smyslu odst. 4.3. této smlouvy, k termínu rozhodnému pro vznik p íslušné 
smluvní pokuty.  
11.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 
 
11.7. V p ípad , že závazek provést dílo zanikne p ed ádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly d ív jším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním pln ním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s pln ním či pln ní ze záruky za odstran ní vad. 

 
11.8. Pro p ípad neuhrazené pohledávky spočívající v pln ní úroků z prodlení, dle ustanovení této smlouvy, 
se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků bude stanovena v souladu 
s p íslušným právním p edpisem. 
 

Článek 12 – Zajištění závazků zhotovitele 
 

12.1. Zhotovitel p edá objednateli bankovní záruku za ádné provedení díla ve výši 600 000 Kč platnou 
po dobu provád ní díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prost edky 
v p ípad , že b hem provád ní díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo 
v p ípad , kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.2. Bankovní záruku podle odst. 12.1. p edloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozd ji do 14 
dnů od podpisu této smlouvy o dílo. Bankovní záruka za ádné provedení díla bude uvoln na po podpisu 
protokolu o p edání a p evzetí díla. V p ípad , že bude dílo p evzato v souladu s odst. Ř.4 této smlouvy, 
bude bankovní záruka uvoln na po podpisu protokolu o odstran ní poslední vady či nedod lku. Zhotovitel 
zajistí platnost bankovní záruky po celou dobu provád ní díla, resp. do doby odstran ní posledních vad či 
nedod lků. 
 
12.3. Zhotovitel p edá objednateli bankovní záruku za ádné zajišt ní závazků zhotovitele plynoucích 
z odpov dnosti za vady díla ve výši 300 000 Kč platnou po dobu záruky na stavební část díla dle odst. 9.2. 
této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prost edky v p ípad , 
že v průb hu záruky nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z odpov dnosti za vady, nebo v p ípad , 
kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy. 
 
12.4. Bankovní záruku podle odst. 12.3. p edloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozd ji do 14 
dnů od podpisu protokolu o p edání a p evzetí díla. V p ípad , že bude dílo p evzato v souladu s odst. 8.4 
této smlouvy, bude bankovní záruka p edložena do 14 dnů po podpisu protokolu o odstran ní poslední vady 
či nedod lku. Bankovní záruka za ádné zajišt ní závazků zhotovitele bude uvoln na po uplynutí lhůty 
stanovené v odst. ř.2. pro stavební část díla, resp. po vypo ádání všech vzájemných závazků a pohledávek. 

 

Článek 13 – Odstoupení od smlouvy 

13.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průb hu provád ní nedostatky nebo jsou provád ny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným pln ním. Pokud zhotovitel ve lhůt , dohodnuté s 
objednatelem, takto zjišt né nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z 
t chto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazn  vyčíslenou škodu povinen uhradit. 
 
13.2. Jestliže objednatel v průb hu pln ní p edm tu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
provád ním prací oproti harmonogramu z důvodů na stran  zhotovitele, nebo že na stavb  nejsou pot ebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy musí nedostatky odstranit. V 
p ípad , že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůt , může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Škodu, která objednateli z t chto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. 
 
13.3. Každá ze smluvních stran je oprávn na písemn  odstoupit od smlouvy, pokud: 
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13.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční ízení, v n mž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, 
13.3.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhrad  nákladů  

insolvenčního ízení, 
13.3.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 

podle zvláštních právních p edpisů, 
13.3.4. zhotovitel vstoupí do likvidace, 
13.3.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.3. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou 

smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní n které ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

 
13.4. Vznik n které ze skutečností uvedených v odst. 13.3. tohoto článku je každá smluvní strana povinna 
oznámit druhé smluvní stran . Pro uplatn ní práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávn ná smluvní strana dozv d la o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 
smlouvy. 
 
13.5. Objednatel má právo vypov d t tuto smlouvu v p ípad , že v souvislosti s pln ním účelu této smlouvy 
dojde ze strany zhotovitele ke spáchání trestného činu. Výpov dní doba činí 3 dny a začíná b žet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpov di doručeno zhotoviteli. 
 
13.6. V p ípadech odstoupení zavin ných zhotovitelem uvedených v odst. 13.1, 13.2., 13.3. a 13.5., této 
smlouvy je objednatel oprávn n uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávn n p enést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzav ením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady či nedod lků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem. 
 
13.7. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na stran  objednatele p erušit práce na dobu delší jak šest m síců, 
může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
13.8. Pokud dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů uvedených v článku 13, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečn ných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních 
stran. Záv rem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V p ípad , že 
se smluvní strany na finanční hodnot  díla neshodnou, nechají vypracovat p íslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují p ijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhrad  ceny za zpracování posudku je p íslušný objednatel. 
 
13.9. V p ípad  odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o p edání a p evzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla  a 
vzájemné nároky smluvních stran. Pro účely vyhotovení protokolu a vzájemného vypo ádání nároků 
smluvních stran se p im en  použije ustanovení odst. 13.8. této smlouvy. 
 
13.10. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 13.1., 
13.2., 13.3., 13.5. a 13.7. se vypo ádají vzájemným zápočtem, p ičemž tento zápočet provede objednatel. 
 
13.11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemn  formou doporučeného dopisu s doručenkou. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní stran . 
 
13.12. V p ípad  odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobn  či skladu, které jsou nutné 
k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 
 



Strana 19 (celkem 20) 

13.13. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty 
a na náhradu škody. 
 
13.14. Do doby vyčíslení oprávn ných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
t chto nároků, je objednatel oprávn n zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
13.15. V dalším se v p ípad  odstoupení od smlouvy postupuje dle p íslušných ustanovení občanského 
zákoníku.  

 

Článek 14 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 
 

14.1. Zhotovitel se náležit  seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami realizace 
a je mu znám aktuální stav p edm tné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami stanovenými 
v zadávací dokumentaci ve ejné zakázky a p i realizaci prací bude postupovat striktn  podle zpracované 
projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být p edem konzultovány s objednatelem. 
 
14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se p ed uzav ením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím ízením 
sám nebo prost ednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo 
by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání ve ejné zakázky, 
na kterou s ním objednatel uzav el smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího 
ízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodá skou sout ž. 

 
14.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, který je p edm tem 
této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pov ená výkonem TD není ani osobou s 
ním propojenou.  
 
14.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami 
považovány za obchodní tajemství, stejn  tak jako údaje, jejichž zve ejn ní by bránily jiné právní p edpisy.  
 
14.5. Zhotovitel výslovn  souhlasí se zve ejn ním celého textu této smlouvy včetn  podpisů v informačním 
systému ve ejné správy – Registru smluv. 
 
14.6. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
 
14.7. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se ídí p íslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že p i pln ní této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti p ednost p ed dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 
 
14.8. Dojde-li v průb hu smluvního vztahu k zániku n které ze smluvních stran, pop ípad  k p em n  této 
strany v jiný právní subjekt, p echázejí práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní 
subjekt. 
 
14.9. Pro p ípad zániku závazku p ed ádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned p edat objednateli 
nedokončené dílo včetn  v cí, které opat il a které jsou součástí díla a uhradit p ípadn  vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu v cí, které opat il a které se staly součástí díla. Smluvní strany 
uzav ou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 
 
14.10. Zhotovitel je dle § 2, písmena eě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správ  a o 
zm n  n kterých zákonů Ězákon o finanční kontroleě, ve zn ní pozd jších p edpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit p i výkonu finanční kontroly. 
 
14.11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetn  
účetních dokladů minimáln  do konce roku 202Ř. 
 





3.1.1

Soupis objektů

Strana: 1Aspe

Stavba: 2016-000179 - II/353 STÁJ -ZHOŘ II.STAVBA, I. ÚSEK

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [CZK]  26 415 349,11

Název OC Objekt

SO000 Všeobecné a ostatní náklady  2 063 820,00

SO001 Příprava území  1 930 757,90

SO002 Demolice  27 992,34

SO101.1 Sjezdy  164 561,71

SO101.2 Dopojení na I. Stavbu  321 209,22

SO101 Hlavní trasa silnice  21 403 931,73

SO901 Chráničky Rowanet  503 076,21



Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, 
protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 


