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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Č.j.: M SM T-3762/2019-108

Smlouva o dílo

O bjednate l:

Se sídlem:

Jednající:

IČO:

Bankovní spojení: 
(dále jen  „o b je d n a te l'

Smluvní strany

Česká republika -  M inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karm elitská 529/5 , Praha 1 - M alá Strana, PSČ 118 12 

M gr. Evou Vondráčkovou, řed ite lkou  odboru  m aje tkoprávního 
a veře jných zakázek 
00022985

Zho tov ite l:

Se sídlem:
Jednatel:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
K ontaktn í osoba:

(dále jen  „z h o to v ite T )

UCHYTIL s.r.o.
K te rm in á lu  7, 619 00 Brno -  H orní Heršpice
Josef Uchytil
60734078
CZ60734078

Jaroslav Peřina

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v  souladu s ustanovením i § 2586 a násl, zákona č. 89 /2012  Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „občanský zákoník“ ), tu to  sm louvu o dílo na 
p rovedení stavebních prací nutných k realizaci akce Energetická opatření v areálu M ŠM T -  Rekonstrukce 
kotelny a decentralizace TUV (dále jen  „sm louva '').
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Preambule

Tato sm louva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení veře jné zakázky s názvem 
„Energetická o p a třen í v areálu MŠMT -  Rekonstrukce ko te lny  a decentralizace TUV" (dále jen  „veřejná  
zakázka“ ). Smlouva byla uzavřena v souladu s nabídkou zho tov ite le  (dále jen  „nab ídka“ ) ja ko  účastníka 
zadávacího řízení a rozhodnutím  ob jednate le  jako  zadavatele o výběru  ne jvýhodnější nabídky.

ČI. I 

Předm ět smlouvy

1. P ředm ětem  té to  sm louvy je  závazek zho tov ite le  provést p ro  ob jednate le  na vlastn í nebezpečí a vlastní 
odpovědnost d ílo  za podm ínek stanovených sm louvou a v  rozsahu stanoveném  níže v článku I. bodu 2 
té to  sm louvy (dále jen  „d í lo “ ) a závazek ob jedna te le  zap la tit zho tov ite li za d ílo  dohodnu tým  způsobem 
dohodnou cenu.

2. Z ho tov ite l se zavazuje provést d ílo  v souladu s to u to  sm louvou, v rozsahu a dle specifikace deta ilně  
uvedené v následujících přílohách té to  Smlouvy:

1. P ro jektové dokum entaci (D okum entace pro  p rovedení stavby) na „Energetická o pa třen í v areálu 
M ŠM T" zpracované DigiTry A rt Technologie s.r.o., V Jámě 699 /  1, 110 00 Praha 1, IČ: 01930249, 
(dále jen  „p ro je k to vá  dokumentace*'), P ro jektová dokum entace je  zpracována v e lektron ické  
podobě s tím , že podpisem  té to  sm louvy každá ze sm luvních stran po tvrzu je , že má p ro jektovou 
dokum entac i ve své dispozici -  Příloha č. 5;

2. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným  výkazem vým ěr (dále jen  „rozpoče t") -  
Příloha č. 1;

3. Ohlášením  stavebních prací čj. S U M C P l/283282/2020/V Ý S -P r-3 /S 29 vydaným  ÚMČ Praha 1 vč. 
stanoviska NPÚ -  Příloha č. 2

4. H arm onogram em  provádění prací -  Příloha č. 3

5. Plánem organizace výstavby -  Příloha č. 4

3. Z ho tov ite l se zavazuje dílo řádně zh o to v it v souladu s to u to  sm louvou a předat je j ob jedna te li včetně 
veškeré dokum entace vztahující se k d ílu  vč. veškeré dokum entace po třebné k vydání kolaudačního 
souhlasu či jin é h o  obdobného rozhodnutí, je -li to to  obecně závaznými právním i p ředpisy požadováno, 
v te rm ínu  stanoveném  v čl. II sm louvy. Pro vy loučení pochybností se sjednává, že sam otné vydání 
ko laudačního souhlasu kd ílu  či jiného  obdobného  rozhodnutí, je -li to to  obecně závaznými právním i 
předpisy požadováno, si zajistí ob jedna te l. Z ho tov ite l se rovněž zavazuje po provedení dodávky a 
zprovoznění to p n é  soustavy k zajištění m in. 30denního zkušebního provozu ko te lny  (během  topné  
sezóny), vče tně  provozního nastavení m ěření a regulace (MaR), odvzdušnění a td. a k vyško lení obsluhy 
ko te lny  vče tně souvisejících dodaných techno log ií k provozu (MaR).

Č l.ll 
Doba plnění

1. Z ho tov ite l je  povinen započít s plněním  ne jpozdě ji do  (15) pa tnácti pracovních dnů ode dne nabytí 
úč innosti té to  sm louvy.

2. Z ho tov ite l se zavazuje v y tvo ř it řádně dílo  v souladu s to u to  sm louvou a předat je  ob jedna te li nejpozdéjl 
do 15. 05. 2022. Nedostatky a vady díla, zjištěné při je h o  převzetí se zho tov ite l zavazuje ods tran it 
ne jpozdě ji do  (6) šesti měsíců od je h o  převzetí.

3. Podrobný harm onogram  provádění díla vč. jeho  rozdělení na e tapy tvo ří Přílohu č. 3 té to  sm louvy.

4. Doba p lnění může být prodloužena v případě, že v průběhu provádění prací vznikne potřeba  provedení 
prací d le čl. IV odst. 4., které nebyly zahrnuty v p ředm ětu  sm louvy specifikovaném  v čl. I.
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Cl. Ill 
M ísto plnění

1. M ístem  p lnění jsou budovy A, B, C a E v areálu MŠMT v  Karm elitské u lic i na M alé Straně, k te rý  je  ve 
v lastn ic tv í České republiky, s přís lušností hospodaření M in is te rs tva  školství, mládeže a tě lovýchovy.

ČI. IV
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za p rovedení díla dle té to  sm louvy č in í 3 .067.204,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 
644.112,84 Kč, t j.  3.711.316,84 Kč s DPH. Podrobně je  cena rozpracována v Příloze č. 1 té to  sm louvy -  
Rozpočet.

2. Celková cena za p rovedení díla obsahuje veškeré náklady zho tov ite le  nu tné  nebo související s řádným  
plněním  předm ětu  té to  sm louvy, t j.  i č inností a souvisejících výkonů, k te ré  nejsou v té to  sm louvě 
výslovně uvedeny, ale zho tov ite l, ja kož to  odborn ík, o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro 
provedení díla (zejména doprava, odvoz a likvidace vybouraných m ateriá lů  a veškeré osta tn í náklady 
související s řádným  provedením  díla).

3. Celková cena za p rovedení díla byla sjednána na základě nabídky zho tov ite le . Cena může být změněna 
pouze v případě zm ěny sazby DPH, a to  pouze o  částku odpovídající té to  změně.

4. Případné vícepráce, nu tné  ke zdárném u provedení díla, budou provedeny až po je jich  ocenění a 
odsouhlasení ob jednate lem . Oceněny budou především  pod le  jedno tkových  cen z nabídky zhotovite le . 
Nejsou-li takové práce v nabídce obsaženy, budou oceněny jed n o tko vým i cenam i používaným i dle 
standardizovaných ceníků p latných v  době realizace tě ch to  prací, a to  jako  ceny v  m ístě a čase obvyklé. 
Nejsou-Ii takové  práce v tě ch to  cenících obsaženy, budou oceněny dohodou, avšak vždy za ceny v místě 
a čase obvyklé. Případně neprovedené práce budou zjištěny na základě porovnání skutečného provedení 
díla a rozsahu prací d le nabídky zho tov ite le . N eprovedené práce budou oceněny pod le  ceny uvedené 
v nabídce a cena díla uvedená v odst. 1. bude o tu to  hodno tu  ponížena.

5. O bjednate l si vyhrazuje právo nezap la tit zho tov ite li d le odst. 4 to h o to  článku zejména neprovedené 
práce anebo m ateriá l nezapracovaný do díla, z důvodu vad a nedodělků příslušné části provedeného 
díla, na kte rém  byly práce p rovedeny nebo na k terém  m ěl být použit příslušný nezapracovaný m ateriá l.

6. Zho tov ite l bere na vědom í, že ob jedna te l neposkytu je  zálohové platby.

7. Z ho tov ite l je  oprávněn vys tav it daňový doklad -  fa k tu ru  tak to :

25 % po prokazate lném  dodání klíčových technolog ických prvků (kotlů)
65 % po uvedení do  provozu, provedené topné  zkoušce
5%  po skončení zkušebního provozu
5 % po 24 měsících od uvedení do  provozu

8. Soupis provedených prací, odsouhlasený a podepsaný techn ickým  dozorem  investora a kontaktn í 
osobou ob jedna te le  tv o ř í nedílnou součást každé faktu ry . K fa k tu ře  vystavené po skončení zkušebního 
provozu bude p řipo jen  rovněž p ro to ko l o  p ředán í/p řevze tí díla potvrzený techn ickým  dozorem  investora 
a kon taktn í osobou ob jedna te le . Konečnou fa k tu ru  je  zho tov ite l oprávněn vystavit v te rm ínu  d le  odst. 
č. 7. a je jí součástí bude po tvrzen í techn ického dozoru investora a kon tak tn í osoby ob jednate le  o plné 
funkčnosti systém u dle požadovaných param etrů  a rekapitu lace průběžné fakturace.

9. Platba bude ob jedna te lem  provedena na základě jem u doručené fak tu ry , a to  na účet zho tov ite le  
uvedený v záhlaví té to  sm louvy. D aňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 
235 /2004 Sb., o dani z p řidané hodno ty , ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku.

10. Faktury hrazené z OP EU budou označeny názvem OP - „OP ŽP" a názvem a registračním  číslem pro jektu : 
Energetická o pa třen í v areálu MŠMT, C Z.05.5 .18 /0 .0 /0 .0 /19_121/0011694. Zho tov ite l bude fa k tu rova t 
zvlášť uznatelné a neuznate lné náklady pro jektu .

11. V případě, že fak tu ra  nebude m ít odpovídající ná ležitosti nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
ob jedna te l oprávněn zaslat j i  ve lhů tě  sp la tnosti zpět k opravě či dop lnění, aniž se ta k  dostane do
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prod len í se splatností; lhůta  sp la tnosti počíná běžet znovu od obdržení náležité dop lněné  či opravené 

faktu ry .

12. O bjednate l uhradí fa k tu ru  bezhotovostn ím  převodem  na účet zho tov ite le  uvedený v záhlaví té to
sm louvy do 30 dnů ode dne doručení úplné a správné fak tu ry . Uhrazením se rozum í odepsání finanční
částky z účtu ob jedna te le  ve prospěch zho tov ite le . Platba bude p robíhat výhradně v Kč. Pokud te rm ín  
doručení fa k tu ry  O bjednate li připadá na obdob í od 12. prosince běžného roku do 12. února roku 
následujícího, prod lužu je  se sp la tnost fa k tu ry  z původních 30 dní na 60 dní.

13. Změnu účtu, na kte rý  je  ob jedna te l povinen uh rad it p la tbu, provede zho tov ite l písem ným  oznámením 
ob jednate li.

14. Při prod len í s p la tbou je  ob jedna te l povinen zap la tit zho tov ite li nejvýše zákonný ú rok z prodlení, jiné  
sankce vůči ob jedna te li jsou nepřípustné.

Č I.V
Práva a povinnosti objednatele

1. O bjednate l se zavazuje spo lupracovat se zhotovite lem  v rozsahu nu tném  k p rovedení díla, zejména
poskytnou t zho tov ite li po třebnou  součinnost p ro  p lnění p ředm ětu  té to  sm louvy, a dále se zavazuje
řádně a v te rm ínech sp la tnosti d le té to  sm louvy uh rad it s jednanou cenu.

2. O bjednate l se zavazuje předat zho tov ite li staveniště do (15) pa tnácti pracovních dnů od nabytí účinnosti 
té to  smlouvy.

3. O bjednate l má právo kdyko liv v p růběhu trvá n í sm louvy kon tro lova t p rovádění díla a zho tov ite l je  
povinen kon tro lu  um ožn it. V případě zjištěni, že zho tov ite l porušuje svou povinnost, může ob jedna te l 
požadovat, aby zho tov ite l za jis til nápravu a prováděl dílo  řádným  způsobem. V případě sporů o způsob 
p rovádění prací je  ob jedna te l oprávněn přizvat si odbo rný  dozor nebo znalce v příslušném oboru, který 
p rovede kon tro lu  p lnění a o zjištěných poznatcích vyho tov í zápis, ev. znalecký posudek. O bjednate l si 
vyhrazuje m ožnost p ře ruš it p rovádění prací, pokud by zjistil závažné nedosta tky při p rovádění díla.

4. O bjednate l je  povinen za jis tit dostupnost kon tak tn í osoby ob jednate le  na výše uvedeném  te le fonn ím  
čísle a e-m ailu po celou dobu trvá n í té to  sm louvy.

Čl. VI
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Z ho tov ite l se zavazuje, že provede dílo  s odbornou  péčí a v souladu sp rá vn ím i předpisy, příslušným i
norm am i, a že bude postupovat dle pokynů ob jedna te le  a za podm ínek stanovených to u to  sm louvou.

2. Z ho tov ite l je  povinen dodrže t p ři p rovádění díla technolog ické postupy a další podm ínky realizace
uvedené v pro jektové  dokum entaci, jakož i veškeré podm ínky rozhodnu tí vydaných veře jnoprávním i 
o rgány a organizacem i v m ístě p rovádění díla. Zho tov ite l odpovídá za to , že při realizaci díla budou 
dodrženy závazné technické předpisy, p la tné i doporuču jíc í technické norm y a předepsané 
technolog ické postupy.

3. Zho tov ite l přebírá v plném  rozsahu odpovědnost za vlastn í řízení postupu prací, a zavazuje se po celou
dobu trvá n í sm luvního vztahu za jis tit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odm ěňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi sm ěnam i, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se ob lasti zam ěstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci, t j.  zejména zákona 
č. 435 /2004  Sb., o zam ěstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to  vůči všem 
osobám , kte ré  se na p lnění zakázky podíle jí a bez oh ledu na to , zda budou práce prováděny přím o 
zho tov ite lem  či je h o  poddodavate lem . Zho tov ite l se zavazuje uh rad it veškeré škody na zdraví a m ajetku 
vzniklé porušením  uvedených předpisů. Zho tov ite l je  povinen v p růběhu provádění díla in fo rm ova t 
ob jednate le  o  skutečnostech, k te ré  m ohou m ít v liv  na p rovedení díla.

4. Z ho tov ite l je  povinen v den uzavření sm louvy sdě lit ob jedna te li jm é n o  a p říjm en í oprávněné osoby
(stavbyvedoucího) a kon takt na stavbyvedoucího (te l. číslo, e-m ail). V případě zm ěny výše uvedené 
osoby je  zho tov ite l povinen písem ně tu to  skutečnost sdě lit ob jedna te li.
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5. Z h o to v ite l je  povinen za jis tit nep ře trž itou  p řítom nos t stavbyvedoucího dle čl. VI. bodu 2 sm louvy na
s taven iš ti. Z ho tov ite l odpovídá za to , že stavbyvedoucí bude p rovádě t doh led  nad veškerým i stavebním i 
pracem i na staveništi řádně a s odbornou  péčí, a to  i po dobu, kdy stavební práce budou p rovádět 
subdodavate lé.

6. Z h o to v ite l je  povinen spolupracovat s techn ickým  dozorem  investora -  ob jedna te le  (TDI), ř íd it se jeho
pokyny a poskytovat mu součinnost při p rovádění díla, zejména um ožněním  provádění kon tro ly  prací, 
um ožněním  nahlížení do stavebně techn ické  dokum entace a řešením aktuálně zjištěných nedostatků či 
nesrovnalostí. Jm éno a ko n ta k t na TDl budou zh o to v ite li oznám eny ke dni podpisu té to  sm louvy.

7. Z h o to v ite l je  povinen oznám it TDl nejm éně (10) deset pracovních dnů předem  den, kdy bude na
staven iště  dodáno nějaké techno log ické  zařízení nebo význam nější položka z výkazu vým ěr.

8. Z ho tov ite l je  povinen p řed lož it TDl techno log ické  postupy jedno tlivých  prací, a to  nejpozději (10) deset
pracovních dnů před zahájením jedno tlivých  stavebních prací. Zho tov ite l není oprávněn zm ěn it ty to  
techno log ické  postupy bez předchozího písem ného souhlasu TDl.

9. Z ho tov ite l je  povinen poskytnou t ob jedna te li veškerou součinnost k převzetí staveniště ; neposkytne-li
zh o to v ite l ob jedna te li takovou  součinnost, má se zato, že ob jedna te l předal zho tov ite li s taveniště (15.)
pa tnáctý  pracovní den po nabytí úč innosti té to  sm louvy.

10. Z h o to v ite l se zavazuje příslušné staveniště převzít a p ři pře jím ce s odbornou  péčí p rově řit, zda staveniště 
nem á zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádném u provedení díla. O předání staveniště  
bude vyho toven  zápis, ve kte rém  bude zho tov ite lem  potvrzeno převzetí staveniště. Staveniště bude v 
rozsahu vym ezeném  pros to ry  do tčeným i stavebním i úpravam i. Zápis o předání a převzetí staveniště 
m usí obsahovat zejména ty to  údaje:

a) vym ezení staveniště,
b) u rčení p ros to r p ro  odstavení s tro jů  a uložení zařízení použitých při p rovádění stavebních prací (dále 

jen  „zařízení s taveniště")
c) určení napojovacích bodů p ro  p řipo jen í m édií

11. Z h o to v ite l není oprávněn zahájit p rovádění díla před předáním  staveniště. Zho tov ite l je  povinen vyk lid it 
s taven iš tě  ne jpozději do (14) č trnác ti dnů od předání a převzetí díla.

12. Z ho tov ite l je  povinen označit staveniště bezpečnostním  označením  v souladu s p la tným i předpisy.

13. Z ho tov ite l proh lašu je , že se před podpisem  sm louvy m ěl m ožnost se v rám ci p roh lídky místa p lnění 
řádně seznám it s veškerým i p ros to ry  staveniště  a p řís tupovým i cestam i.

14. Z h o to v ite l je  povinen vést s tavební deník o  průběhu prací na staveništi, k terý musí b ý t během pracovní 
doby  trva le  přístupný, přičemž:

a) s tavební deník bude veden v  souladu s vyhláškou č. 499 /2006  Sb., o dokum entaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a bude obsahovat veškeré skutečnosti rozhodné pro p lnění sm louvy;

b) denn í záznamy č ite lně  zapisuje a podepisu je  stavbyvedoucí popř. jeho  zástupce, a to  zásadně v den, 
kdy byly práce p rovedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, k te ré  jsou předm ětem  zápisu; v  deníku 
nesm í být vynechána prázdná místa;

c) pov innost vést deník začíná zho tov ite li dnem  předání a převzetí staveniště a končí dnem  podpisu 
zápisu o předání a převzetí díla podepsaného oběm a sm luvním i stranam i stanovícím , že d ílo  je  bez 
jakýchko li vad a nedodělků a staveniště  je  vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí 
díla obsahuje  záznam o vadách a nedodělcích, tak  vystavením  písem ného potvrzení ob jedna te le  o 
to m , že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí díla byly odstraněny a staveniště 
bylo  vyklizeno;

d) do  stavebního deníku jsou m im o stavbyvedoucího oprávněn i zapisovat orgány stá tn ího  stavebního 
dozoru, příslušné orgány s tá tn í správy, pracovník p ro jektan ta  pověřený výkonem  autorského 
dozoru, kon tak tn í osoba ob jedna te le , TDl a zm ocnění zástupci zhotov ite le ;

e) pokud zástupce ob jedna te le  nebo zho tov ite le  nesouhlasí se zápisem druhé sm luvní s trany ve 
stavebním  deníku, je  povinen do (5) pě ti pracovních dnů se k zápisu vy jád řit; v  opačném  případě se
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má za to , že s obsahem  zápisu souhlasí; to  nep la tí v případě porušení povinnosti zho tov ite le  při 
vedení a um ístén í s tavebního deníku;

15. O riginál s tavebního deníku náleží ob jedna te li, p rvn í průpis náleží TDl a d ruhý průpis náleží zho tov ite li, 
k te rý  je  povinen je j a rch ivovat ne jm éně (10) deset le t po dokončení díla.

16. Dohody nebo zm ěny zapsané pouze ve stavebním  deníku nelze považovat za změny nebo doda tky 
sm louvy.

17. Veškeré věci a m a te riá ly  dodávané zho tov ite lem  v rámci díla musí být nové, nepoužité a bez faktických 
a právních vad, p rosté  jakýchko liv  práv tře tích  osob, zejména zástavních práv, předkupních práv, apod.

18. Zho tov ite l si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla škoda ob jedna te li ani jin ým  osobám, 
zejména pak škoda na ob jektech, v nichž bude dílo  prováděno. Z ho tov ite l se zavazuje případné škody 
ods tran it na v lastn í náklady.

19. Zho tov ite l bude p rovádět denně úklid  místa provádění díla. Úklid kom unikací využívaných k dopravě 
m ateriá lu , provede zho tov ite l neprod leně po každém zjištěném  znečištění, bránícím  v řádném  užívání 
kom unikace. K ontro lu  m íry znečištění provede zho tov ite l m in im á lně  jednou  denně.

20. Zho tov ite l se zavazuje um ožn it ob jedna te li kon tro lu  prací, k te ré  m ají být zabudované nebo budou jinak  
nepřístupné, a to  p řed je jich  zakrytím . Za tím to  účelem  vyzve zh o to v ite l ob jednate le  a TDl ke kon tro le  
alespoň (2) dva dny před provedením  zakrytí prací.

21. Zho tov ite l se zavazuje na své náklady za jis tit a provést veškeré předepsané a po třebné  zkoušky vče tně 
zabezpečení revizí a a testů  ve smyslu technických norem . Před provedením  každé příslušné zkoušky je  
zho tov ite l povinen in fo rm o va t TDl o  záměru provést příslušnou zkoušku, a to  m in im álně (3) tř i pracovní 
dny předem . Pokud TD! rozhodne, že bude p rovedení zkoušky p řítom en, je  oprávněn navrhnout 
zho tov ite li te rm ín  p roveden í zkoušky a zho tov ite l je  povinen te n to  te rm ín  akceptovat. Z ho tov ite l se 
zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to  příslušné předpisy, k te ří do p ro toko lu  
o zkouškách p o tv rd í souhlas s výsledkem  zkoušek

22. Zho tov ite l se zavazuje k účasti na kontro ln ích  dnech, k te ré  budou konány jednou  týdně  v době od 
podpisu sm louvy do předání díla bez vad a nedodělků nebránících je h o  užívání.

23. Zho tov ite l je  povinen vést seznam pracovníků zho tov ite le  i podzho tov ite lů , k teří budou vstupova t na 
staveniště. V stupova t na staveniště jsou oprávněny pouze osoby uvedené v seznamu. Seznam bude 
obsahovat jm éno  a p říjm en í pracovníka a číslo občanského průkazu. Zho tov ite l je  povinen za jistit 
v id ite lné  označení všech pracovníků i pracovníků poddodavate le , k te ří budou vstupova t do ob jektu , 
názvem či logem  zho tov ite le . O bdobně je  zho tov ite l povinen vést seznam vozidel, která bude pro 
realizaci díla používat.

24. Zho tov ite l bere na vědom í, že prosto ry  ob jedna te le  jsou m on ito rovány kam erovým  systém em 
ob jednate le , souhlasí se zpracováním  obrazového záznamu v rozsahu daném Provozním řádem 
ob jednate le  a o té to  skutečnosti poučil a seznámil s je jich  právy veškeré osoby, které se budou na straně 
zho tov ite le  pod íle t na p lnění té to  sm louvy.

25. Zho tov ite l je  povinen spo lupůsob it p ři výkonu finanční ko n tro ly  ob jedna te le  ve vztahu k p ředm ětu  
sm louvy, a to  ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320 /2001 Sb., o  finančn í kon tro le  ve veře jné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, t j.  poskytnou t kon tro ln ím u  orgánu 
ob jednate le  doklady o  dodávkách zboží a prací hrazených z veře jných výdajů nebo z veře jné finančn í 
podpory v rozsahu nezbytném  pro ověření příslušné operace.

26. Zho tov ite l se zavazuje m ít po celou dobu p la tnosti a úč innosti té to  sm louvy sjednáno po jiš tění pro případ 
škody vzniklé č inností zho tov ite le  (dále jen  „P o jis tná  sm louva“ ), a to  v m in im áln í výši 10.000.000,- Kč 
(slovy: deset m ilionů  korun českých). Zho tov ite l je  povinen do lož it ob jednate li ke dni podpisu té to  
sm louvy kop ii Pojistné sm louvy. O bjednate l je  zároveň oprávněn nah lédnout do orig iná lu  Pojistné 
sm louvy, a to  kdyko liv  po celou dobu trván í účinnosti té to  sm louvy. Z ho tov ite l je  povinen ob jednate le  
bezodkladně in fo rm o va t o změně Pojistné sm louvy.
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Cl. VII
Přerušení provádění díla

1. Z ho tov ite l je  povinen p ře ruš it nebo om ezit p rovádění Díla na základě rozhodnutí O bjednate le a dále je  
ta k  oprávněn uč in it pouze pokud:

a) vzniknou na straně ob jedna te le  překážky znem ožňující p rovedení díla dohodnu tým  způsobem;
b) nastanou skryté  překážky, k te ré  zho tov ite l nem ohl předem  z jis tit ani při vynaložení odborné  péče 

(zejm. m im ořádná nepředvídate lná a nepřekonate lná  překážka vzniklá nezávisle na vůli zho tov ite le  
ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ); Smluvní s trany jsou povinny se bezprostředně vzájemné in fo rm o va t 
o vzniku takové  překážky a dohodnou t způsob je jíh o  řešení, jin a k  se j í  nem ohou dovolávat;

c) v případě m im ořádně  nepříznivých k lim atických podm ínek nedovolujících dodržení stavebně 
techno log ických postupů nebo provádění venkovních prací.

2. Práce je  zho tov ite l oprávněn p ře ruš it či om ezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku se 
v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských, pom ěrů zho tov ite le  
{zejm éna se za překážku nepovažuje stávka zam ěstnanců zho tov ite le  a /nebo  je h o  podzho tov ite lů  
a /n e b o  nepříznivá finančn í s ituace zhotov ite le ), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl zho tov ite l s 
p lněním  své pov innosti d le té to  sm louvy či na je jím  základě v prodlení, ani překážka, k te rou  byl 
zho tov ite l podle té to  sm louvy povinen překonat. Z ho tov ite l je  povinen p řerušit nebo om ezit provádění 
díla v co nejm enším  rozsahu a je  povinen pokračovat v  p rovádění prací v jiných částech díla, kde je  to  
m ožné; to  neplatí, došlo-li k p řerušení či om ezení díla na základě rozhodnutí objednate le .

3. Z ho tov ite l má nárok na prod loužení te rm ínu  dokončení díla o  dny, kdy byly práce v souladu s odst. 1. a
2. to h o to  článku přerušeny nebo om ezeny za p ředpokladu, že v liv  přerušení či omezení díla na 
doho d n u tý  te rm ín  dokončen í díla dle sm louvy, byl ob jedna te li zho tov ite lem  doložen. Zhotov ite l se i tak 
zavazuje, že vyvine m axim áln í úsilí k dodržení původního te rm ínu  pro  dokončení díla.

Čl. Vlil
Předání a převzetí díla, přechod vlastnického práva, záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Dílo se považuje za provedené, je -li zho tov ite lem  řádně předáno a ob jednate lem  převzato.

2. Předání a převzetí díla p roběhne na základě předávacího p ro toko lu , podepsaného kontaktn ím i osobam i 
sm luvních stran a techn ickým  dozorem  ob jedna te le . Okam žikem  podpisu předávacího p ro toko lu  
přechází na ob jedna te le  vlastn ické právo k p ředm ě tu  sm louvy, jakož i nebezpečí škody na něm a počíná 
běžet záruční lhů ta . Návrh předávacího p ro toko lu  p řip raví zhotov ite l. Předávací p ro toko l musí 
obsahovat:

a) iden tifikac i zástupců ob jedna te le  a zhotov ite le , oprávněných k převzetí díla
b) zhodnocení prací, zejm éna je jích  jakostí,
c) prohlášení ob jedna te le , že předávané dílo nebo jeho  část přejím á,
d) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnu té  lhů ty  k je jich  bezplatném u odstranění, resp. způsobu

odstranění,
e) dohodu  o jiných  právech z odpovědnosti za vady (např. p rod loužen í záruční lhů ty)
f)  doklady nezbytné p ro  provedení pře jím acího řízení, zejména:

atesty, prokazující vhodnost použitých výrobků,
p roh lášení o shodě na výrobky, k te ré  byly při m ontáži použ ity  a p ro  které je  to  stanoveno dle 
p la tných právních předpisů,
příslušné revizní zprávy dle p latných právních předpisů,
ověřenou dokum entac i skutečného p rovedení díla, vč. d ig itá ln í podoby ve fo rm átech ,,.pd f" a 
,,.dw g" na CD nosiči, přičem ž papírová podoba dokum entace bude obsahovat p roh lášení 
zho tov ite le  o je jí  správnosti, s uvedením  au to ra  a je h o  osvědčení,
doklad o recyklaci odpadu ze stavební č innosti, případně dokladu o uložení nezpracované suti 
na skládku v lis tinné  podobě.
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3. Z ho tov ite l odpovídá za to , že d ílo  má vlastnosti stanovené to u to  sm louvou a je jím i p říloham i (zejména 
P ro jektovou dokum en tac í a Výkazem vým ěr), p rávním i předpisy, technickým i norm am i a doporučen ím i, 
jinak  v las tnosti a jakost obvyklou.

4. Z ho tov ite l je  povinen ve stanovené lhů té  bezplatné o d s tra n it vady a nedodělky uvedené v předávacím  
p ro toko lu  díla popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnu tí či jiné  lis tině správního orgánu 
vydané v rám ci stavebního řízení; v případě, že zho tov ite l ty to  vady a nedodělky ve stanovené lhů tě  
neodstraní, je  ob jedna te l oprávněn pově řit je jich  odstraněním  tře tí  osobu na náklady zho tov ite le , k te ré  
je  zho tov ite l povinen uh rad it ob jedna te li do 21 (dvacetjedna) dnů ode dne je jich  vyúčtování.

5. Předání díla zbaveného vad a nedodělků proběhne na základě dodatku k předávacímu p ro toko lu , viz 
ustanovení čl. V lil odst. 2 smlouvy.

6. Z ho tov ite l poskytne ob jedna te li záruku za dílo jako  celek í za je h o  jedno tlivé  části v délce trvá n í 60 
měsíců, která počíná běžet dnem  následujícím  po podpisu předávacího pro toko lu . Bylo-li d ílo  převzato 
ob jedna te lem  s výhradou vad a nedodělků nebránících v užívání stavby a byla-lí v předávacím  p ro toko lu  
stanovena lhů ta  pro  je jich  odstranění má se za to , že záruční lhůta  počíná běžet dnem  následujícím  po 
ods traněn í vad a nedodělků zde uvedených, což bude doloženo dodatkem  k předávacím u p ro toko lu .

7. O bjednate l m á právo požadovat odstranění prokazate lných vad kdykoliv během  záruční lhůty, 
ne jpozdéjl však v je jí poslední den. O b jednate l up la tn í právo z vad bezodkladně po je jich  zjištění. 
O znám ení o  vadách (dále jen  „oznám ení o vadách") m usí být předáno zho tov ite li fo rm o u  doporučeného 
dopisu zaslaného k rukám kon tak tn í osoby zho tov ite le , případně doručením  do datové schránky 
zho tov ite le  a musí obsahovat popis vady a to , jak  se pro jevu je . V pochybnostech se má za to , že 
oznám ení o  vadách bylo  zho tov ite li do ručeno tře t í  pracovní den ode dne jeho  odeslání fo rm o u  
doporučeného  dopisu či p rostředn ic tv ím  datové schránky. O dobu odstraňování vady se prod lužu je  
záruční doba.

8. Veškeré č innosti související s odstraněním  záručních vad činí zho tov ite l sám a na své náklady. O bjednate l 
m u k to m u  poskytne po třebnou  součinnost. Koordinace provádění tě ch to  č inností bude zabezpečena 
p ros tředn ic tv ím  kontaktn ích osob ob jedna te le  a zhotovite le .

9. Z ho tov ite l je  povinen nejpozději do (3) t ř í  dnů po obdržení reklamace -  oznám ení o  vadách písem ně 
oznám it ob jedna te li, zda reklam aci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to , že reklam aci 
ob jedna te le  uznává. V id y  však musí písemně sdělit, v jakém  te rm ínu  nastoupí k ods traněn í vady, 
přičem ž te n to  te rm ín  nesmí být delší než (5) pět dnů od obdržení reklamace.

10. Předání reklam ační opravy proběhne na základě předávacího p ro toko lu , ustanovení čl, VIII odst. 2 
sm louvy se použijí obdobně.

11. U p la tněním  odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo na up la tněn í sm luvní 
pokuty.

Čl. IX 
Podzhotovitelé

1. Z ho tov ite l je  oprávněn p ln it část díla p ros tředn ic tv ím  tře tích  osob, svých přím ých dodavate lů , a to
výhradně osobam i a v takovém  rozsahu uvedeným i v následující tabu lce  (dále jen  „p o d zh o to v ite lé "):

Iden tifikačn í údaje Podzhotovite lé Specifikace částí díla p lněné P odzhotovlte lem
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2. Z ho tov ite l je  oprávněn zm ěn it podzho tov ite lé  jen  s předchozím  písem ným  souhlasem ob jednate le .

3. V případě provádění díla p o dzho tov ite li odpovídá za ty to  části díla zho tov ite l tak, ja ko  by dílo  prováděl 
sám.

ČÍ.X
Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Z ho tov ite l se zavazuje zap la tit ob je dn a te li níže uvedenou sm luvní pokutu :

a) v případě nedodržení te rm ínu  p roveden í a předání díla ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
p rod len í;

b) v případě včasného neodstranění reklam ované vady dle čl. VIII odst. 7 ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prod len í a je d n o tlivo u  vadu do doby odstraněn í vady;

c) v případě porušení pov inností d le  čl. VI. odst. 2 ve výši 10.000,- Kč za každé je d n o tlivé  porušení;
d) v případě porušení právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce v souladu s čl. VI. odst. 3 

sm louvy ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ;
e) v případě porušení pov innosti vést s tavební deník dle čl. VI. odst. 14 ve výši 1.000,- Kč za každé 

je d n o tlivé  porušení té to  povinnosti;

f) v případě nepřizvání ob jedna te le  nebo TDl ke kon tro le  části díla, k te ré  má být zakryto dle čl. VI. 
odst. 20 ve výši 10.000,- Kč za každé je d n o tlivé  porušení; Tím není do tčeno právo ob jednate le  
nechat v případě pochybností zho tov ite le  na jeho  náklady zakryté části znovu od k rý t a p o d ro b it je  
kon tro le .

2. Sm luvní pokuta je  splatná do 21 dnů ode dne doručení oznám ení o up la tněn í sm luvní pokuty 
ob jedna te lem  zhotov ite li.

3. U jednáním  o  sm luvní poku tě  není do tčen nárok ob jedna te le  na náhradu vzniklé škody způsobené 
porušením  povinnosti, přičem ž se částka zaplacených sm luvních poku t do výše náhrady škody 
nezapočítává.

4. Bude-li ob jedna te l v p rod len í s úhradou ceny, může zho tov ite l po ob jedna te li požadovat ú rok z p rod lení 
v zákonné výši.

Čl. XI 
Ukončení smlouvy

1. Sm luvní strany m ohou sm louvu ukonč it

a) dohodou sm luvních stran;
b) odstoupením  sm luvních stran od sm louvy v případech stanovených občanským zákoníkem;
c) odstoupením  ob jedna te le  v případě ukončení Pojistné sm louvy zho tov ite le , která nebude návazně 

nahrazena novou po jis tnou sm louvou, kryjící rizika m in im álně v rozsahu dle čl. VI odst. 26;
d) odstoupením  ob jedna te le  v případě přerušení nebo om ezení rozsahu provádění díla zhotov ite lem  

v  rozporu s podm ínkam i té to  sm louvy;
e) odstoupením  ob jedna te le  v  případě porušení povinnosti zho tov ite le  dané v čl. VIII. odst. 2.

2. Dohoda sm luvních stran nebo pro jev vů le  o odstoupen í m usí být učiněn vždy v  písem né form ě.

3. Práva a povinnosti sm luvních stran  dle čl. V a čl. VI, případně další, z je jichž povahy je  zřejmé, že m ají být 
zachována i po skončení úč innosti té to  sm louvy, zůstávají zachována. O dstoupením  od sm louvy není 
do tčen případný nárok na náhradu škody.

ČI.XM
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Z ho tov ite l souhlasí s uveře jněním  té to  sm louvy, včetně je jích  příloh a případných dodatků, na pro filu  
ob jedna te le  a dále v registru sm luv dle zákona č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách úč innosti 
některých sm luv, uveře jňování tě c h to  sm luv a o registru sm luv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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„zákon o registru sm luv“ ). V souladu se zákonem o registru sm luv za jistí ob jedna te l uveře jněn í celého 
tex tu  sm louvy, vyjm a osobních údajů a m etada t sm louvy v registru sm luv, včetně případných oprav 
uveře jnění s tím , že nezajistí-li ob jedna te l uveře jnění sm louvy nebo m etada t sm louvy v registru sm luv 
do  30 dnů od je jího  uzavření, je  oprávněn za jis tit je jich  uveře jnění zho tov ite l ve lhů tě  t ř í  měsíců od 
uzavření sm louvy.

2. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že veškeré inform ace, údaje a sku tečnosti obsažené v té to  sm louvě 
nepovažují sam ostatně ani v je jich  souhrnu za in form ace, které nelze poskytnou t nebo zveře jn it při 
postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k in form acím , te d y  zejm éna obchodní ta jem stv í 
(ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku), bankovní ta jem stv í (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 
1 zákona č. 21 /1992  Sb., o bankách, v p la tném  znění) a u ta jované in fo rm ace (ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona č. 412 /2005  Sb., o ochraně uta jovaných in fo rm ací a o  bezpečnostní způsobilosti, v 
p la tném  znění) a podpisem  té to  sm louvy vy ja d řu jí svůj výslovný souhlas k je jich  zveře jnění bez stanovení 
jakýchko liv  dalších podm ínek.

3. Zm ěnu kontaktn ích osob nebo je jich  kontaktn ích  údajů v průběhu úč innosti té to  sm louvy je  možno 
provést pouze na základě písem ného oznám ení druhé sm luvní straně.

4. Tato sm louva nabývá p la tnosti dnem  je jího  podpisu oběm a sm luvním i s tranam i a účinnosti dnem  je jího  
zveře jnění v reg istru  smluv.

5. Tu to  sm louvu lze m ěn it nebo dop lňova t pouze fo rm o u  vzestupně číslovaných písemných dodatků, 
podepsaných oprávněným i zástupci sm luvních stran na jedné  listině. Pokud se jakéko liv  ustanovení 
sm louvy stane nep latným , právně neúčinným  nebo nevym ahate lným , zůstanou zbývající ustanovení 
v plné p la tnosti a účinnosti. Sm luvní s trany se dohod ly  nahrad it nep la tné , právně neúčinné a 
nevym ahate lné ustanovení takovým i p la tným i, právně účinným i a vym ahate lným i ustanovením i, jež se 
svým význam em  co nejvíce přib líží smyslu a účelu dotčených ustanovení

6 . Veškeré právní vztahy, k te ré  vzn iknou z té to  sm louvy, resp. otázky to u to  sm louvou výslovně neupravené 
se řídí právním  řádem  České repub liky.

7. Tato sm louva je  sepsána v e lek tron ické  podobě.

8. Sm luvní s trany si sm louvu přeče tly  a s je jím  obsahem  souhlasí, což stvrzu jí svým i podpisy.

9. Nedílnou součástí té to  sm louvy jsou následující přílohy:

Seznam příloh:

Příloha č. 1 -  Rozpočet (zpracovaný zho tov ite lem )
Příloha č. 2 -  Ohlášení stavby vč. vy jád řen í dotčených orgánů 
Příloha č. 3 -  H arm onogram  provádění díla (zpracovaný zhotovite lem )
Příloha č. 4 -  Plán organizace výstavby (zpracovaný zhotov ite lem )
Příloha č. 5 - Prováděcí dokum entace díla (viz čl. I. odst. 2. bod 1.)

V ............................... d n e ..................  V Praze d n e ..................

zho tov ite l ob jednate l

Josef U chytil M gr. Eva Vondráčková
jedna te l společnosti řed ite lka odboru  m aje tkoprávního

a veře jných zakázek
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