
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. 02PT-003672

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
IČ: 659 93 390
zastoupené:

(dále jen „Objednatel”)

2. „Sdružení D8 0805 -  IGP“

se sídlem:
. IČ:

DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Poskytovatel14)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva44) je uzavřena podle ustanovení 
§ 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku na služby D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem 
stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280 
zahájeném dne 3.7.2015 vedeném v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 
517486, podle Zákona o veřejných zakázkách (dále jen „Zakázka44).

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky Ředitelství silnic a dálnic ČR pro 
poskytování služeb, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky44).

2.2. Pojmy a definice použité v této Smlouvě, které začínají velkým písmenem, mají, nevyplývá- 
li z kontextu jinak, stejný význam jako v Obchodních podmínkách.

2.3. Nadpisy uvedené v této Smlouvě a Obchodních podmínkách slouží pouze k usnadnění 
orientace v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
445 67 430 
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III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

3 1 Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí služeb D8 - odstranění 
sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - doplňující 
inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280:

1) Doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280 stavby dálnice D8 
v rozsahu Projektu doplňujícího IGP v km 55,500 -  58,280 (GIS Geoindustry, květen 2015 -  
viz. příloha 1), zejména však:
- vrtání a odkryvné práce;
- geofyzikální měření;
- karotážní měření;
- geodetické práce;
- dálkový průzkum;
- laboratorní rozbory;
- výkony geologické služby;
- hydrogeologický průzkum;
- monitoring;

2) Zajištění majetkoprávního vypořádání dočasných záborů a smluvní zajištění přístupu a 
ochrany trvale sledovaných bodů a vrtů včetně zajištění podkladů (viz. příloha 2).

3) Inženýrská činnost k správnímu zajištění provádění zakázky včetně zajištění podkladů a 
úhrady správních poplatků (dále jen ,,Služby“).

4) Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění díla zajistit plnění dle článku 2.2 projektové 
dokumentace včetně majetkoprávního vypořádání průzkumných děl po realizaci. Cena 
těchto činností je součástí a je započítána v jednotlivých cenách díla.

5) Zhotovitel při plnění díla je povinen respektovat a dbát pokynů České geologické služby, 
která je pověřena supervizí technického řešení díla na základě Usnesení vlády ČR č. 640 ze 
dne 14. 8. 2013. Zhotovitel je současně povinen respektovat a dbát pokynů geotechnického 
dohledu objednatele, přičemž při plnění pokynů dle této a předchozí věty nesmí překročit 
soupis prací nabídky zakázky. V případě, že by se tak stalo, musí zhotovitel tento požadavek 
ČGS anebo geotechnického dohledu bez zbytečného prodlení oznámit objednateli před 
započetím těchto prací. Práce nad rámec soupisu prací nesmí být zhotovitelem bez 
předešlého odsouhlasení objednatelem zahájeny.

6) Zhotovitel provede práce souvisejících instalací, kontrolou a obsluhou srážkoměmých stanic 
dle projektu.

7) Zhotovitel doplňujícího IGP provede zhodnocení všech dostupných geodetických a 
geologických výsledků měření a zkoumání v kontextu celé stavby D8, 0805 v úseku km 
55,500 -  58,280 formou zprávy 1 x za 2 měsíce, celkem 12 zpráv.

8) Četnost zpráv dle článku 2.2 projektu prací se mění na 1 x za dva měsíce, celkem 12 zpráv.

3.2. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat 
Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:

1) Dílčí zpráva o výsledcích geofyzikálního měření
2) Geodetické zaměření území a vrtů



3) Dílčí zpráva o vyhodnocení dálkového průzkumu
4) Dílčí zpráva o výsledcích laboratorních rozborů
5) Měsíční zprávy o výsledcích karotážních měření a hydrogeologickém monitoringu
6) Závěrečná zpráva o výsledku IGP - Zhodnocení stavu horninového masivu a určení 

hlavních příčin projevené či potencionální nestability území, včetně komplexního 
návrhu na metody a postupy vedoucí ke stabilizaci dotčeného území

7) Doklady o smluvním zajištění (Smlouvy) přístupu a ochrany trvale sledovaných 
bodů a vrtů

3.3 Objednatel poskytne Poskytovateli pro účely poskytování Služeb následující Podklady k 
poskytování Služeb: veškerá dokumentace poskytnutá se zadávací dokumentací + soupis 
prací.

3.4 Poskytovatel je povinen v souvislosti s poskytováním Služeb sjednat následující pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

Doba pro předložení 
originálu nebo ověřené 
kopie pojistné smlouvy

pojištění odpovědnosti Poskytovatele 
za škody způsobené při výkonu 
podnikatelské činnosti

10.000.000,- Do 14 dnů od podpisu 
Smlouvy

IV.
DOBA PLNĚNÍ

4.1. K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem elektronickou formou 
nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě.

4.2. Poskytovatel je povinen provést služby do 12/2016 od zahájení plnění (dále jen „Doba 
plnění “).

4.3. Poskytovatel je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od 
data uvedeného ve výzvě k zahájení poskytování dané části Služeb dle čl. 4.1 Smlouvy:

Popis části Služeb Doba pro provedení částí Služeb

Majetkoprávní a správní zajištění zahájení 
provedení prací a přístupů na pozemky 
mimo zábory dálnice

Do 1 měsíce

Dokončení vrtných a odkryvných prací Do 3 měsíců
Dokončení geofyzikálního měření a 
předání výsledků objednateli

Do 2 měsíců

Předání geodetického zaměření dotčeného 
území a vrtů a předání objednateli

Do 1 měsíce

Provedení dálkového průzkumu a jeho 
vyhodnocení s předáním výsledků 
objednateli

Do 5 měsíců

Provedení laboratorních rozborů a předání 
výsledků objednateli

Do 8 měsíců



r ^ ^ T i h í ž i b  výkonu geologické 
tužby a vyhodnocení, předání konceptu 
S..^rpýné zprávy objednateli

Do 10 měsíců

Prováděnikarotážních měření (měření 
pórových tlaků), inklinometrie, 
hydrogeologického monitoringu -  
předávání průběžných měsíčních zpráv o 
provádění, předání závěrečné zprávy 
objednateli

31. 12. 2016

Zapracování připomínek objednatele a 
předání ke kontrole zapracování 
připomínek

Do 10 dnů

Předání čistopisu závěrečných zpráv se 
zapracovanými připomínkami objednatele

Do 10 dnů

v.
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy 
odměnu v následující výši:

Nabídková cena 
služeb bez DPH

DPH Celková nabídková 
cena včetně DPH

D8 - odstranění sesuvu v km 
56,300 - 56,500 + stabilizace 

oblasti kolem stavby D8 0805 - 
doplňuj ící inženýrsko-geologický 

průzkum v km 55,500 - 58,280

(a)

15 587 390

(b)

3 273 352

(c) = (a) + (b)

18 860 742

(dále jen ,,Cena“).

5.2. Přílohu této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou 
dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě 
této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu 
služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 5.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny 
uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli v souvislosti s poskytování Služeb žádné 
zálohy.

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě Faktur 
vystavených za provedení dílčího plnění s dobou splatnosti 30 dní.

6.3. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:



Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4 
Fax:
K rukám:

VII.
SANKCE

7.1. Za prodlení s poskytnutím Služeb, resp. prodlení s předáním výstupů Služeb. 
Poskytovatelem dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel 
uhradil smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny nedodaných Služeb, resp. části Ceny, pokud 
jsou Služby v souladu s čl. 4.3 Smlouvy plněny po částech, a to za každý i započatý den 
prodlení.

7.2. Poskytovatel si je vědom toho, že poskytování Služeb bude financováno z prostředků 
Státního fondu dopravní infrastruktury. Poskytovatel si je vědom, že pokud neposkytne 
Služby, resp. jejich části, řádně a včas, může Objednateli způsobit také škody spočívající ve 
ztrátě možnosti financování z výše uvedených prostředků.

VIII.
ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

8.1. Ustanovení vlastního textu této Smlouvy mají přednost před ustanoveními Obchodních 
podmínek.

adresa pro doručení Faktur:

IX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat výhradně osobním 
doručením, faxem, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4
Fax:
K rukám:

Při doručování Poskytovateli: AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem 
Fax:
K rukám:

9.3. Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:



Tel.:

V případě Poskytovatele Jméno:
E-mail:
Tel.:

9.4. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v Cl. 9.2 a 9.3 je Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

9.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou (2) stejnopisech.

9.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Obchodní podmínky
Příloha č. 1 - Projekt doplňujícího IGP v km 55,500 -  58,280 (GIS Geoindustry, květen 
2015)
Příloha č. 2 - Zajištění majetkoprávního vypořádání dočasných záborů a smluvní zajištění 
přístupu a ochrany trvale sledovaných bodů a vrtů včetně zajištění podkladů
Příloha č. 3 - Dopis nabídky, Zvláštní příloha k nabídce, oceněný Soupis služeb, Zadání částí 
zakázky a Plán prací a časový plán (harmonogram)

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

- 5  - 01-  ?016

Podpis: _
Jméno:
Funkce:
Datum: 16.12.2015
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DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
I.

V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem 
přiřazený význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.

„Doba plnění“ má význam dle čl. IV. Smlouvy ve vztahu k plnění Služeb, popř. příslušné 
části Služeb.

„Dokumentace" znamená veškeré dokumenty a podklady popsané zejména v čl. III. 
Smlouvy, které je Poskytovatel povinen předat Objednateli jako výsledek poskytování 
Služeb. Dokumentace zahrnuje také veškeré nezbytné doklady a dokumenty vztahující se k 
provádění Služeb, a to zejména veškeré podané žádosti, rozhodnutí orgánů veřejné správy, 
spisy a jiné písemné materiály.

„Faktura" znamená účetní doklad vystavený Poskytovatelem za účelem úhrady Ceny, popř. 
její části, Objednatelem, který má náležitosti specifikované v čl. VIII. Obchodních 
podmínek.

„Občanský zákoník" je zákon č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Objednatel" znamená Smluvní stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní 
nástupce. Ve fázi zadání Zakázky je Objednatel zároveň zadavatelem ve smyslu Zákona 
o veřejných zakázkách.

„Odstranění vady" má význam tomuto pojmu přiřazený v ustanovení čl. 7.5 Obchodních 
podmínek.

„Okolnosti vylučující odpovědnost" má význam dle čl. 9.6 Obchodních podmínek.

„Podklady k provedení Služeb" znamená dokumenty, materiály, vybavení, věci, jakož i 
jiné podklady uvedené v čl. III. Smlouvy, které Objednatel poskytne Poskytovateli bezplatně 
pro účely poskytování Služeb.

„Poskytovatel" znamená Smluvní stranu uvedenou ve Smlouvě, která podala nabídku na 
plnění Zakázky a se kterou Objednatel uzavřel Smlouvu, popřípadě její právní nástupce. Ve 
fázi zadání Zakázky je Poskytovatel dodavatelem ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách.

„Pracovní den" znamená pracovní den ve smyslu § 2 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním 
styku, v platném znění.

„Předávací protokol" znamená předávací protokol o předání Služeb, popř. příslušné části 
Služeb, a/nebo Dokumentace Poskytovatelem Objednateli a o převzetí Služeb, popř. 
příslušné části Služeb, a/nebo Dokumentace Objednatelem od Poskytovatele podepsaný 
Poskytovatelem a Objednatelem nebo jejich ustanovenými zástupci.

„Služby" znamenají služby, které má provést Poskytovatel v souladu se Smlouvou, které 
jsou konkrétně definovány v čl. III. Smlouvy, včetně jejich případné specifikace v příloze č. 
3 Smlouvy.



/  . .. 
smluvní strana1* a „Smluvní strany11 znamená Objednatele a Poskytovatele jednotlivě

nebo společně a „třetí strana" znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu
tak, jak vyplývá z kontextu.

„Soupis služeb11 znamená položkový seznam jednotlivých částí Služeb poskytovaných 
Poskytovatelem na základě Smlouvy obsahující jednotkovou cenu za poskytování 
konkrétních Služeb, maximální množství jednotek jednotlivých položek částí Služeb 
poskytovaných dle Smlouvy, celkovou cenu jednotlivých položek částí Služeb, celkovou 
cenu jednotlivých částí Služeb, jakož i celkovou nabídkovou cenu Služeb na základě 
Smlouvy; Soupis služeb je nedílnou součástí přílohy č. 2 Smlouvy.

„Subdodavatel11 znamená právnickou nebo fyzickou osobu, která je uvedena ve Smlouvě 
jako subdodavatel, nebo která jinak působí jako subdodavatel Poskytovatele při plnění 
Smlouvy a která má oprávnění podle zvláštních předpisů k činnostem, jež má na základě 
Smlouvy s Poskytovatelem nebo jiného pověření Poskytovatele při plnění Smlouvy 
vykonávat, a právní nástupce takové osoby. Ve fázi zadání Zakázky je Subdodavatel 
subdodavatelem ve smyslu Zákona o veřejných zakázkách.

„Vytčení vady11 má význam uvedený v čl. 7.1 Obchodních podmínek.

„Vytčená vada11 má význam uvedený v čl.7.2 Obchodních podmínek.

„Zákon o veřejných zakázkách11 znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění.

„Zadávací dokumentace11 znamená zadávací dokumentaci v zadávacím řízení na Zakázku, 
vyjma Smlouvy a Obchodních podmínek.

„Zakázka11 znamená zakázku určenou ve Smlouvě, v rámci níž mají být Služby poskytnuty.

1.2. Nadpisy jednotlivých článků těchto Obchodních podmínek slouží pouze k usnadnění 
orientace v jejich textu a nemají význam pro jejich interpretaci.

1.3. V případě dvojznačnosti nebo vzájemného nesouladu mezi ustanoveními Obchodních 
podmínek, Zadávací dokumentace a ustanoveními vlastního textu Smlouvy mají přednost 
ustanovení vlastního textu Smlouvy. Ustanovení těchto Obchodních podmínek mohou být 
dále výslovně nahrazena ve Smlouvě odlišným zněním. V případě dvojznačnosti nebo 
vzájemného nesouladu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Zadávací dokumentace 
mají přednost ustanovení Obchodních podmínek.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

2.1. Na základě Smlouvy, včetně všech jejích příloh a zejména Obchodních podmínek, se 
Poskytovatel zavazuje k řádnému a včasnému Poskytování Služeb a Objednatel se zavazuje 
tyto Služby, pokud budou řádně a včas poskytnuty, převzít a zaplatit za ně Cenu.

2.2. Poskytování Služeb musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními 
předpisy, profesními předpisy či normami a Zadávací dokumentací. Hmotné výsledky 
Služeb musí být vybaveny veškerými případnými certifikáty, atesty a schváleními nutnými 
k jejich užívání Objednatelem a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad.



2.3.

2.4.

Poskytovatel je povinen spolu s výsledky prováděných Služeb předat Obj^, 
Dokumentaci a dále veškeré nezbytné doklady a dokumenty vztahující se k provádí* 
Služeb, a to zejména veškeré podané žádosti, rozhodnutí orgánů veřejné správy, spisy a 
písemné materiály. Dokumentace musí být Objednateli předána v českém jazyce. Pokud je 
Dokumentace, resp. její část, vyhotovována pouze v cizojazyčné verzi, musí být Objednateli 
předán věrný překlad do českého jazyka potvrzený autorizovaným překladatelem, ledaže by 
Objednatel písemně potvrdil, že předání takového překladu nevyžaduje.

Poskytovatel bude poskytovat Služby samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 
Poskytovatel je povinen mít ke všem čiímostem, které v rámci Služeb poskytuje, veškerá 
oprávnění požadovaná právními předpisy, ledaže bude některé z těchto činností provádět 
prostřednictvím Subdodavatele majícího příslušná oprávnění. Poskytovatel odpovídá 
Objednateli za provádění Služeb Subdodavateli, jako by je prováděl sám. Při poskytování 
Služeb bude Poskytovatel postupovat s odbornou péčí a řádně a včas plnit své závazky 
sjednané ve Smlouvě, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními 
předpisy, touto Smlouvou, Obchodními podmínkami a Zadávací dokumentací. Obsah 
a rozsah Služeb a další podmínky jejich poskytování jsou stanoveny ve Smlouvě, popř. v 
Soupisu služeb.

2.5. Poskytovatel je povinen kdykoliv předložit na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu 
originály veškerých dokladů osvědčujících, že má sám, popř. prostřednictvím svého 
Subdodavatele, všechna příslušná oprávnění nezbytná k poskytování Služeb, a to zejména 
oprávnění a certifikáty požadované Zadávací dokumentaci. Poskytovatel je povinen 
udržovat veškerá taková oprávnění a certifikáty v platnosti po celou dobu platnosti 
Smlouvy. V případě shledání jakéhokoliv nedostatku je Objednatel oprávněn vyzvat 
Poskytovatele k jeho odstranění a Poskytovatel je povinen jej bezodkladně po doručení 
výzvy odstranit.

2.6. Poskytovatel je při plnění Smlouvy povinen vynaložit náležitou odbornou péči a jednat s 
maximálním možným úsilím za účelem řádného a včasného splnění předmětu Smlouvy, což 
je povinen prokázat. V případě pochybností se bude mít za to, že Poskytovatel s náležitou 
odbornou péčí nebo maximálním možným úsilím nejednal.

2.7. Poskytovatel bude prokazatelně průběžně informovat Objednatele o svém postupu při 
poskytování Služeb. Kontaktní údaje pro průběžné informování jsou stanoveny ve Smlouvě. 
Poskytovatel je povinen sdělit Objednateli na jeho žádost informace o průběhu provádění 
Služeb.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

3.1. Jakýkoli Podklad k provedení služeb či jakákoli jiná věc ve vlastnictví Objednatele, která 
bude předána Poskytovateli za účelem jejího použití při plnění Smlouvy, zůstane ve 
vlastnictví Objednatele, a kde je to možné, bude tak označena. O předání Podkladů k 
provedení služeb a jiných věcí Objednatele Smluvní strany sepíší protokol nebo povedou 
jinou vhodnou evidenci. Po dokončení nebo předčasném ukončení poskytování Služeb 
provede Poskytovatel inventuru věcí ve vlastnictví Objednatele, které mu byly předány za 
účelem jejich použití při plnění Smlouvy a nebyly při poskytování Služeb spotřebovány, a 
předá je Objednateli v souladu sjeho pokyny. Od okamžiku převzetí věci podle tohoto 
článku Obchodních podmínek Poskytovatelem od Objednatele do jejího případného vrácení 
Objednateli podle předchozí věty nese Poskytovatel nebezpečí vzniku škody, ztráty nebo 
zničení takové věci.



POVINNOSTI OBJEDNATELE
IV.

Objednatel předá Poskytovateli bezplatně všechny informace nezbytné pro poskytování 
Služeb v přiměřené době po uzavření Smlouvy tak, aby na straně Poskytovatele nedošlo 
k prodlení s poskytováním Služeb.

4 2. Na písemné dotazy Poskytovatele týkající se zásadních otázek souvisejících s poskytováním 
Služeb dle Smlouvy vydá Objednatel stanovisko v písemné podobě a/nebo elektronicky 
v přiměřené době tak, aby nedošlo k prodlení při poskytování Služeb. Poskytovatel je 
povinen očekávat, že zodpovězení některých otázek souvisejících s poskytováním Služeb 
může vyžadovat dostatek času na straně Objednatele, a to zejména z důvodu nezbytnosti 
provedení řádných interních procesů pro jejich zodpovězení. Přiměřený čas pro zodpovězení 
otázek Poskytovatele není považován za prodlení na straně Objednatele a ani o tuto dobu 
nelze navýšit Dobu plnění.

4.3. Je-li to nezbytné pro řádné a včasné poskytování Služeb, poskytne Objednatel Poskytovateli 
nezbytnou součinnost při:

4.3.1. zajišťování přístupu do určitých míst nebo na určitá území, ke kterým má 
Objednatel, avšak nikoliv Poskytovatel přistup,

4.3.2. zprostředkování komunikace s třetími osobami za účelem získání potřebných 
informací pro účely poskytování Služeb, pokud je pro Objednatele zprostředkování 
takové komunikace možné.

4.4. Usoudí-li Poskytovatel, že pro účely poskytování Služeb dle Smlouvy je nezbytné vydání 
plné moci ze strany Objednatele, je Poskytovatel povinen Objednatele s dostatečným 
časovým předstihem požádat o udělení takové plné moci. Objednatel v dobré víře posoudí 
žádost Poskytovatele a shledá-li, že je žádost odůvodněná, příslušnou plnou moc 
Poskytovateli udělí. Odmítne-li Objednatel bezdůvodně udělit plnou moc Poskytovateli i na 
opakovanou žádost Poskytovatele, přičemž taková plná moc je k řádnému provedení Služeb 
nezbytná, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

4.5. Objednatel poskytne Poskytovateli bezplatně k dispozici Podklady k provedení Služeb 
uvedené ve Smlouvě. Tyto Podklady k provedení Služeb zůstávají ve vlastnictví 
Objednatele a budou mu vráceny Poskytovatelem při dokončení nebo předčasném ukončení 
Služeb.

V.
PERSONÁL

5.1. Personál určený Poskytovatelem k provádění Služeb musí být řádně odborně způsobilý a 
musí být držitelem veškerých potřebných oprávnění nezbytných pro jejich výkon a jeho 
kvalifikace musí odpovídat minimálním požadavkům stanoveným Objednatelem ve 
Smlouvě, Obchodních podmínkách a/nebo Zadávací dokumentaci. V případě, že 
Poskytovatel využije třetí osoby ke splnění svých shora uvedených povinností, zůstává plně 
odpovědný Objednateli za splnění povinností v souladu s touto Smlouvou, Poskytovatel 
není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Objednatel není omezen či 
zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících z této Smlouvy.



5.2. Komunikace mezi Smluvními stranami musí probíhat v souladu s kontaktními údaj; 
uvedenými ve Smlouvě.

5.3. Každá Smluvní strana může dále určit svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn 
k jednání ve věcech Smlouvy, a bez zbytečného odkladu po jeho určení oznámí písemně 
tuto skutečnost včetně kontaktních údajů odpovědného zástupce druhé Smluvní straně.

5.4. Bude-li z důvodu nedostatečné způsobilosti nebo kvalifikace nebo z důvodu jednání v 
rozporu s požadavky Smlouvy nebo nedbalého a neodborného plnění povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo jejich plnění s nedostatečnou péčí nezbytné nahradit 
jakoukoliv osobu z personálu Poskytovatele, Poskytovatel zařídí ihned její náhradu jinou 
osobou s odpovídající způsobilostí a kvalifikací, a to i bez žádosti Objednatele. Objednatel 
je oprávněn vznést žádost o nahrazení kterékoliv osoby z personálu Poskytovatele pouze, je
li taková žádost odůvodněna skutečnostmi ve smyslu předchozí věty.

5.5. Náklady související s náhradou personálu určeného podle předchozího článku ponese 
Poskytovatel.

VI.
ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB

6.1. Poskytovatel je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení 
výzvy Poskytovatele. Výzva Poskytovatele může znít na zahájení Služeb jako celku, popř. 
jejich části, pokud je poskytování Služeb rozděleno na části, přičemž konkrétní vymezení 
bude obsaženo v textu výzvy. Výzva Objednatele k zahájení poskytování Služeb bude 
učiněna Objednatelem elektronickou formou nebo písemně, podle volby Objednatele, a to 
na kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě.

6.2. Poskytovatel je povinen provést Služby v Době plnění, výjimkou jejich prodloužení na 
základě písemné dohody Smluvních stan nebo na základě Smlouvy či Obchodních 
podmínek. Tím nejsou dotčeny povinnosti Objednatele dle Zákona o veřejných zakázkách.

6.3. Služby nebo jejich část jsou dokončeny buď jejich splněním a/nebo předáním výsledků 
Služeb (Dokumentace) Objednateli, podle toho, který okamžik nastane později. O řádném 
dokončení Služeb a/nebo převzetí výsledků činnosti (Dokumentace) se pořizuje Předávací 
protokol. Poskytovatel je povinen výsledky Služeb (Dokumentaci) předat Objednateli bez 
vad a nedodělků, a to bez zbytečného odkladu po ukončení Služeb, popř. jejich příslušné 
části.

6.4. Není-li Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, je Poskytovatel povinen 
Dokumentaci předat v místě sídla Objednatele oproti vyhotovení Předávacího protokolu, a 
to na náklady Poskytovatele.

6.5. Poskytovatel je povinen umožnit Objednateli prohlídku Dokumentace a ověření výsledků 
Služeb, a to v dostatečné době před jejich předáním. Poskytovatel bere na vědomí, že 
Objednatel není povinen vyhotovit Předávací protokol, pokud nebude mít dostatečnou 
možnost ověření výsledků Služeb, resp. jejich části, a/nebo Dokumentace z hlediska jejich 
řádného a včasného provedení v souladu se Smlouvou, Obchodními podmínkami a Zadávací 
dokumentací a úplnosti. Objednatel je oprávněn přizvat k převzetí nebo ověření výsledků 
Služeb, resp. jejich části, a/nebo Dokumentace kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, 
poradce či jakoukoli třetí osobu.

6.6. Objednatel není povinen vyhotovit Předávací protokol a tím i převzít Služby, resp. jejich
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• -i/nebo Dokumentaci, pokud trpí jakýmikoliv vadami, zejména pokud výsledky Služeb 
^'odpovídají specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží uvedený v této 
Smlouvě, Obchodních podmínkách a Zadávací dokumentaci, a/nebo pokud Dokumentace 
není úplná.

V případě, že Objednatel odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených výše výsledky 
Služeb, resp. jejich části, a/nebo Dokumentaci převzít, je Poskytovatel povinen poskytnout 
Služby znovu, doplnit je, upravit či doplnit Dokumentaci, popř. jiným způsobem zajistit 
řádné splnění Služeb, resp. jejich části, a/nebo dodání Dokumentace, a to v dodatečné době 
stanovené Objednatelem, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů. Dodatečná doba podle 
tohoto článku však nemá vliv na povinnost Poskytovatele splnit Služby v Době plnění.

6.8. Přesný termín předání výsledků Služeb (Dokumentace) je Poskytovatel povinen Objednateli 
navrhnout nejpozději sedm (7) Pracovních dnů předem s tím, že Objednatel má právo 
takový termín či hodinu dle svých organizačních a technických potřeb pro Poskytovatele 
závazně změnit na jiný termín v rozmezí dvou (2) Pracovních dnů po termínu navrhovaném 
Poskytovatelem a/nebo jakoukoli hodinu v rozmezí od 8:00 do 15:00 hodin. Termín předání 
a hodina budou následně potvrzeny Poskytovateli ve zprávě Objednatele zaslané 
Poskytovateli prostřednictvím e-mailu nebo faxu nejpozději tři (3) Pracovní dny před 
stanoveným termínem předání.

6.9. Vlastnické právo k Dokumentaci, resp. k nosičům či rozmnoženinám, na kterých se 
Dokumentace nachází, přechází na Objednatele okamžikem vyhotovení Protokolu o 
převzetí.

VII.
VADY A JINÉ NEDOSTATKY SLUŽEB

7.1. Objednatel je povinen oznámit Poskytovateli případy, kdy je poskytování Služeb vadné, 
resp. kdy jsou vadné výsledky Služeb (Dokumentace), a to bez zbytečného odkladu poté, 
kdy Objednatel vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). Vytčení vady musí být zasláno 
Poskytovateli písemně, e-mailem nebo prostřednictvím faxu na kontaktní údaje uvedené ve 
Smlouvě.

7.2. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu, ne však déle než do pěti (5) pracovních 
dnů, avšak nejpozději v době stanovené Objednatelem, je-li jím stanovená doba kratší, 
započít s odstraněním vady, která byla Objednatelem Vytčením vady oznámena (dále jen 
„Vytčená vada“). Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady 
slevu z Ceny vadně poskytnutých Služeb. Tím ovšem není ovlivněno právo Objednatele 
požadovat slevu z Ceny odpovídající Službám poskytnutým vadně do okamžiku jejich 
případného odstranění.

7.3. Jestliže je Vytčená vada vzhledem k povaze Služeb, výsledků Služeb či Dokumentace 
neodstranitelná, je Objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zcela nové provedení 
Služeb, slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže 
je Vytčená vada vadou právní, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli 
odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému užívání Služeb či 
jejich výsledků Objednatelem, slevu z Ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to 
dle své volby.

7.4. Smluvní strany se mohou na žádost Objednatele dohodnout na jiném způsobu řešení 
Vytčení vady. O jiném způsobu vyřešení Vytčené vady, bude-li dohodnut, Smluvní strany 
vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8 . 1.

Poskytovatel Objednatelem požádán o jiné řešení Vytčených vad Služeb, než je 0cjsi 
Vytčené vady, je Poskytovatel povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění V \\  
vady. Poskytovatel je povinen provést odstranění vady Služeb bezplatně. ^

vadPoskytovatel je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Služeb (včetně 
Dokumentace) ve smyslu předchozího odstavce (dále jen „Odstranění vady'1) bude 
provedeno ktomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily 
všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému 
Odstranění vady Služeb. Poskytovatel je povinen při Odstranění vady postupovat 
s odbornou péčí, bez zbytečných prodlení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k 
řádnému a rychlému Odstranění vady Služeb. Při Odstranění vady Služeb je Poskytovatel 
povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Objednatele a v souladu sjemu 
známými zájmy Objednatele. V případě, že Poskytovatel využije třetích osob k Odstranění 
vady, zůstává Poskytovatel plně odpovědný Objednateli za Odstranění vady v souladu se 
Smlouvou a Obchodními podmínkami a Poskytovatel není zbaven jakýchkoliv závazků 
vyplývajících ze Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek a Objednatel není omezen ani 
zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.

Poskytovatel je povinen Vytčenou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději v 
přiměřené době určené Objednatelem počítané ode dne Vytčení vady Poskytovateli. 
Poskytovatel je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Služeb o postupu 
odstraňování těchto vad a době nutné k jejich odstranění písemně informovat Objednatele, 
kdykoli o to Objednatel požádá.

V případě Vytěených vad výsledků Služeb či Dokumentace, je Poskytovatel povinen 
bezvadné výsledky Služeb či Dokumentaci předat Objednateli. Objednatel je oprávněn 
převzetí výsledků Služeb či Dokumentace odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly 
řádně odstraněny. Pokud Poskytovatel neodstraní Vytčené vady výsledků Služeb či 
Dokumentace ani v dodatečné době, má se za to, že Vytčená vada je vadou 
neodstranitelnou, a Objednatel má dále právo požadovat slevu z Ceny, zcela nové 
poskytnutí Služeb a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Ustanoveními 
této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek nejsou dotčeny případné další nároky 
Objednatele z vad výsledků Služeb či Dokumentace vyplývající mu z Občanského zákoníku 
či jiných právních předpisů.

V případě, že Poskytovatel i po Vytčení vad a po uplynutí přiměřené doby stanovené 
Objednatelem k Odstranění vady (resp., pokud tato doba není stanovena, v době bez 
zbytečného odkladu) poskytuje Služby vadně, má Objednatel dále právo požadovat slevu z 
Ceny, zcela nové poskytnutí Služeb a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své 
volby. Ustanoveními této Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek nejsou dotčeny případné 
další nároky Objednatele z vad vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních 
předpisu.

VIII.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za poskytování Služeb je sjednána jako pevná a nepřekročitelná. Výjimku tvoří 
případy výslovně uvedené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách. Tím nejsou dotčeny 
povinnosti Objednatele dle Zákona o veřejných zakázkách.

8.2 . Cena může být Objednatelem vyplacena Poskytovateli i za poskytnutí části Služeb, pokud je 
tak sjednáno ve Smlouvě, která uvádí i příslušnou výši Ceny za takové Služby. Smluvní 
strany se mohou písemně dohodnout, že Cena bude splácena také za jiné části Služeb, a to v



sahu Části Služeb a ve výši odpovídající části Ceny uvedené v Soupisu služeb.

podkladem pro úhradu Ceny Služeb bude Faktura vystavená Poskytovatelem v souladu se 
Smlouvou a Obchodními podmínkami. Platby, nebo dílčí platby, na které má Poskytovatel 
nárok za příslušné období poskytování Služeb, musí být uhrazeny v termínech podle 
Smlouvy. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Smlouva.

Peněžitý závazek Objednatele placený prostřednictvím banky je uhrazen okamžikem 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele uvedeného na 
Faktuře.

8.5. Měnou všech plateb podle Smlouvy je koruna česká.

8.6. Jestliže bude jakákoliv položka Faktury Objednatelem zpochybněna, oznámí Objednatel 
tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli s odůvodněním a je oprávněn neproplatit 
Poskytovateli zpochybněné položky Faktury. Objednatel však není oprávněn zdržet 
proplacení nezpochybněných položek Faktury.

*
8.7. Faktury Poskytovatele musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve 
vztahu ke Službám, resp. jejich příslušné části, věcně správné a dostatečně podrobné údaje. 
Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu 
potvrzeného Objednatelem dokládající oprávněnost fakturované částky. Nebude-li Faktura 
obsahovat všechny tyto údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je 
Poskytovatel povinen na žádost Objednatele odeslanou ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne doručení Faktury Objednateli vyhotovit Fakturu novou. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit Poskytovateli úroky z 
prodlení.

8.8. Poskytovatel může vystavit Fakturu na úhradu Ceny za provedené Služby, resp. jejich část, 
nejdříve v den převzetí Služeb, a příp. Dokumentace, Objednatelem, avšak nikoli dříve, než 
po podepsání příslušného Předávacího protokolu. Faktura musí být doručena Objednateli 
nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Poskytovateli vzniklo 
právo na vystavení Faktury. K příslušné částce Ceny bude připočtena DPH v zákonné výši.

8.9. Poskytovatel je povinen vést podrobný pracovní výkaz zahrnující charakteristiku každého 
plnění prováděného v rámci Služeb, údaj o odpracovaném času, případně jiných vykázaných 
měrných jednotkách, a záznam o veškerých výdajích vynaložených jménem Objednatele v 
souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn do dvanácti měsíců po dokončení nebo 
zastavení poskytování Služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebojím 
pověřená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

8.10. Faktura je splatná v době stanovené ve Smlouvě. V případě vrácení Faktury Objednatelem 
zpět Poskytovateli postupem podle tohoto článku VIII. Obchodních podmínek započne 
běžet doba splatnosti Faktury uvedená v předchozí větě až po doručení bezvadné Faktury. 
Připadne-li poslední den doby splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, 
posouvá se splatnost na nej bližší následující Pracovní den.

8.11. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Cena zahrnuje i veškeré náklady Poskytovatele spojené s 
plněním Smlouvy, a to zejména veškeré náklady na dopravu, vyhotovování tisků a kopií, 
tlumočnické a překladatelské služby, telefonní a faxové služby apod., úplatu za poskytnutí 
práv duševního vlastnictví, veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další případné



poplatky související s plněním této Smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoli 
stanoví, že Poskytovatel je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mir 
jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tíi 
vznikl vůči Objednateli jakýkoli nárok.

IX.
r v

SANKCE A NAHRADA ŠKODY

9.1. Kterákoli Smluvní strana je odpovědná za vzniklou škodu způsobenou druhé Straně 
prokazatelným porušením povinností stanovených Smlouvou.

9.2. Je-li lak ve Smlouvě sjednáno, za prodlení s poskytnutím Služeb, resp. prodlení s předáním 
výstupů Služeb (Dokumentace), Poskytovatelem dle Smlouvy je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní pokutu ve výši stanovené ve Smlouvě. 
Další případné smluvní pokuty mohou být sjednány Smluvními stranami ve Smlouvě.

9.3. Nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani nárok na náhradu škody ve 
prospěch jedné Smluvní strany nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti druhé 
Smluvní strany dojde pouze a výlučně v důsledku Okolností vylučujících odpovědnost. 
Poskytovatel není povinen hradit smluvní pokutu za prodlení s plněním Služeb a/nebo 
předáním výstupů Služeb, je-li toto prodlení způsobeno Okolností vylučující odpovědnost, 
kdy se příslušné doby Poskytovatele pro předání výstupů služeb prodlužují o dobu trvání 
Okolnosti vylučující odpovědnost.

9.4. Žádná ze Smluvních stran není povinna zaplatit smluvní pokutu, náhradu škody či úrok z 
prodlení v případech, kdy dojde k prodlení či porušení předmětné smluvní povinnosti pouze 
a výlučně z důvodů spočívajících na straně druhé Smluvní strany. Za důvody zbavující 
Poskytovatele odpovědnosti se za žádných okolností nepovažují důvody vzniklé na straně 
Poskytovatele (např. personální změny, závady plnění na straně subdodavatelů 
Poskytovatele apod.). V případě souběhu pochybení u jedné Smluvní strany a důvodů 
spočívajících na druhé Smluvní straně ve shora uvedeném smyslu neodpovídá daná Smluvní 
strana za porušení příslušné smluvní povinnosti, pokud se na její straně jedná jen o drobná a 
zanedbatelná pochybení, která jsou ve zcela zjevném nepoměru k existujícím důvodům 
spočívajícím na druhé Smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že se o shora 
uvedená drobná a zanedbatelná pochybení nejedná.

9.5. Poskytovatel je oprávněn požadovat po Objednateli v případě prodlení s úhradou Ceny 
úroky z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva, tj. nařízením vlády 
č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení 
podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených 
s uplatňováním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů. V případě prodlení s úhradou 
Ceny nezaviněného Objednatelem nárok Poskytovatele na zaplacení úroku z prodlení 
nevznikne.

9.6. Za Okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „Okolnosti vylučující odpovědnost") se pro 
účely Smlouvy (a Obchodních podmínek) a právních vztahů z ní vyplývajících nebo s ní 
souvisejících považují mimořádné živelné události (zejména zemětřesení, povodně nebo 
vichřice), války, ozbrojené konflikty, mobilizace a rekvizice, terorismus, revoluce a 
obdobné násilné události a další překážky, které (i) nastaly nezávisle na vůli povinné 
Smluvní strany, (ii) Smluvní strana je nemohla předvídat a (iii) nelze rozumně předpokládat, 
že by Smluvní strana tyto překážky překonala nebo jejich následky odvrátila. Za Okolnosti 
vylučující odpovědnost se zejména nepovažují (a) případy, kdy příslušný schvalovací orgán 
odmítne nebo odloží udělení jakéhokoliv potřebného povolení, ověření nebo souhlasu, (b)
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. kékoliv pochybení subdodavatele povinné Smluvní strany, (c) předvídatelné klimatické a 
povětrnostní podmínky a (d) jakékoliv stávky nebo výluky u Smluvní strany nebo jejích 
subdodavatelů.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná 
smluvní pokuta vztahuje. Oprávněná smluvní strana může uplatňovat nárok na náhradu 
škody pouze ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu vztahující se k porušení 
příslušné povinnosti.

9.8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne 
povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, 
a Smluvní strana tak bude nadále povinna ke splnění takovéto povinnosti.

9.9. Uplatnění smluvní pokuty dle některého ustanovení Obchodních podmínek a/nebo Smlouvy 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv smluvní pokuty dle jiného ustanovení Obchodních 
podmínek a/nebo Smlouvy.

9.10. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů po doručení písemného 
oznámení o vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně. Oznámení 
musí obsahovat stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, které v souladu 
se Smlouvou a/nebo Obchodními podmínkami založilo nárok na zaplacení smluvní pokuty. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu zaplacení smluvní 
pokuty. Pokud je Poskytovatel v prodlení s placením smluvní pokuty, je povinen zaplatit 
Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva, tj. nařízením 
vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení 
podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených 
s uplatňováním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.

9.11. Uplatnění smluvní pokuty nezbavuje Objednatele ve využití jiných jeho práv podle Smlouvy 
a/nebo Obchodních podmínek, a to zejména jeho práva odstoupit od Smlouvy.

X.
w v  r  ___ ___ _r

PRAVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K DOKUMENTACI

10.1. Objednatel má právo užívat Dokumentaci v souladu s účely vyplývajícími ze Smlouvy a v 
souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn 
poskytnout Dokumentaci třetím osobám či na ně Dokumentaci převést spolu se všemi právy 
duševního vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit 
na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout 
veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou 
udělil Objednateli v souvislosti s Dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení 
či vyjádření Poskytovatele.

10.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné 
souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. 
Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu 
rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. 
Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k 
předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání 
předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel



tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti ^  
Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základ 
Smlouvy poskytl Objednateli. V případě, že by se oprávnění Objednatele k duševním u 
vlastnictví vyplývající ze Smlouvy ukázala jako nedostatečná k realizaci práv Objednatele 
dle Smlouvy nebo naplnění účelů poskytování Služeb, zavazuje se Poskytovatel na 
písemnou výzvu Objednatele doručenou kdykoliv v době, po kterou bude trvat ochrana 
příslušných práv duševního vlastnictví, uzavřít s Objednatelem bez zbytečného odkladu 
písemnou smlouvu (a to v případě, že tak bude Objednatel požadovat, i formou dodatku ke 
Smlouvě), kterou budou Objednateli pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností 
udělena výše uvedená oprávnění v potřebném rozsahu ve vztahu k jakémukoliv předmětu 
práva duševního vlastnictví (např. ke konkrétnímu patentu, průmyslovému vzoru, apod.), 
které Objednatele potřebuje k realizaci svých práv dle Smlouvy nebo k naplnění účelů 
poskytovaných Služeb. Úplata za veškeré povinnosti a za veškerá udělená práva (licence) 
Poskytovatelem dle Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek je součástí Ceny.

XI.
POJIŠTĚNÍ

11.1. Poskytovatel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Smlouvě, uzavřít pojištění v ní vymezená, 
a to zpravidla:

(a) odpovědnosti za škody nebo případných dalších rizik způsobené poskytováním 
Služeb Poskytovatelem;

(b) proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví Objednatele (včetně odpovědnosti za 
škody vzniklé užíváním těchto věcí);

(c) další pojištění uvedená ve Smlouvě.

11.2. Náklady na pojištění jsou obsaženy v Ceně za poskytování Služeb. Splnění povinnosti 
zajistit sjednaný rozsah pojištění doloží Poskytovatel Objednateli originálem nebo ověřenou 
kopií pojistné smlouvy, případně příslušné pojistky, v době uvedené ve Smlouvě.

11.3. Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody nebo případná další rizika způsobená 
při poskytování Služeb Poskytovatelem je Poskytovatel povinen udržovat po celou dobu 
trvání Smlouvy.

11.4. Pojistnou smlouvu na pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví Objednatele 
je Poskytovatel povinen udržovat v platnosti od okamžiku převzetí první takové věci až do 
okamžiku vrácení poslední takové věci Objednateli.

11.5. Poskytovatel je dále povinen doložit originál nebo ověřenou kopii případné následné 
pojistné smlouvy vždy alespoň týden před tím, než pojištění na základě předchozí pojistné 
smlouvy zanikne.

XII.
PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

12.1. Poskytovatel je povinen přerušit poskytování všech nebo části Služeb na žádost 
Objednatele. Objednatel je oprávněn požádat Poskytovatele o přerušení poskytování všech 
nebo části Služeb oznámením učiněným Poskytovateli písemně, e-mailem nebo faxem za 
dále uvedených podmínek; tím není dotčeno právo odstoupit od Smlouvy podle jiných 
ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek. V oznámení o přerušení provádění



nebo části Služeb Objednatel uvede dobu. na kterou se provádění Objednatelem 
^'cných Služeb přerušuje; o tuto dobu se posunují tenníny pro poskytnutí Služeb
l>r t C  . C m l A i n m  r x ř ^ r n č ^ n í m  O n c l / A / t r n / C í t í U  TA ťíAA /ť^APoskytovatelem podle Smlouvy dotčených takovým přerušením. Poskytovatel provede 
patřičná opatření k dočasnému přerušení poskytování Služeb bez zbytečného prodlení od 
obdrženi ozn&rncni,

12 2 Objednatel je dále, tj. nad rámec případů uvedených ve Smlouvě nebo Obchodních 
podmínkách, oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech:

(a) prodlení Poskytovatele s řádným poskytováním Služeb delší než 30 kalendářních 
dnů, kdy se Poskytovatel dopustil nesprávného jednání spočívající v (i) nabízení, 
dávání, přijímání nebo zprostředkovávání nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy, nebo (ii) zkreslováni 
skutečností za účelem ovlivnění výběrového či zadávacího řízení nebo provádění 
Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení 
a snížení výhod volné a otevřené soutěže,

(b) kdy Služby nebudou moci být plněny z důvodu Okolnosti vylučující odpovědnost 
trvající déle než 120 kalendářních dnů,

(c) kdy bude zjištěno, že (i) Poskytovatel je v úpadku, (ii) vůči Poskytovateli je vedeno 
insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Poskytovatele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Poskytovatele byl zcela nepostačující, nebo (iii) byla zavedena nucená správa 
Poskytovatele podle zvláštních právních předpisů, (iv) Poskytovatel je v likvidaci, 
a/nebo byla zahájena likvidace Poskytovatele,

(d) kdy bude dodatečně zjištěno, že Poskytovatel nesplnil podmínky řízení na Zakázku, 
na jehož základě byla uzavřena Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že 
Poskytovatel uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační 
předpoklady stanovené Zadávací dokumentací.

12.3. Objednatel je oprávněn ukončit provádění všech nebo části Služeb i bez důvodu na straně 
Poskytovatele na základě oznámení o ukončení Služeb, ve kterém Objednatel uvede 
okamžik, ke kterému se provádění Objednatelem určených Služeb ukončuje; Poskytovatel 
provede patřičná opatření k ukončení poskytování Služeb bez zbytečného prodlení od 
obdržení oznámení. Dojde-li k tomuto ukončení poskytování Služeb, uhradí Objednatel 
Poskytovateli částku odpovídající prokazatelně a účelně vynaloženým nákladům na 
provádění Služeb po započtení případných nároků Objednatele vůči Poskytovateli. Výše 
takových nákladů však nesmí v žádném případě překročil výši Ceny, resp. její odpovídající 
části připadající na danou část Služeb, která již byla Poskytovatelem prováděna.

12.4. Jestliže do 28 kalendářních dnů od data splatnosti příslušné faktury Poskytovatel neobdržel 
platbu za část Služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo jestliže poskytování 
Služeb bylo pozastaveno Či přerušeno a doba pozastavení či přerušení přesáhla 182 
kalendářních dní, může Poskytovatel po 14 kalendářních dnech od svého předchozího 
písemného oznámení Objednateli dalším oznámením s dobou 42 kalendářních dnů 
stanovenou pro splnění povinnosti, kterou Objednatel porušil, resp. pro obnovení 
poskytování Služeb, odstoupit od Smlouvy.

12.5. Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Smlouvy v souladu a za podmínek 
stanovených v ustanovení § 2002 Občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn odstoupit 
od této Smlouvy také pouze v rozsahu části poskytovaných Služeb, a to dle své volby.



12.6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu jiného než podle čl
Obchodních podmínek, uhradí Objednatel Poskytovateli částku odpovídající prokázat^' 
provedeným Službám v rozsahu dokladovaném Poskytovatelem a od™"1’1-- 
Objednatelem po započtení případných nároků Objednatele vůči Poskytovateli.

12.7. Mají-li být podle Smlouvy a/ncbo Obchodních podmínek hrazeny Poskytovateli vynaložené 
náklady, musí v případě nákladů souvisejících s vynaloženým časem Poskytovatele či s 
činnostmi Poskytovatele odpovídat nejvýše hodnotám těchto nákladů, které Poskytovatel 
určil pro účely výpočtu Ceny. Pokud by náklady Poskytovatele souvisely s činností třetích 
osob, musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, a to od okamžiku, který zakládá právo 
Poskytovatele na úhradu nákladů (tj. od odstoupení Objednatele od Smlouvy).

12.8. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní 
straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného 
odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2004 Občanského zákoníku.

12.9. Odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran se nedotýká do té doby vzniklých 
práv, nároků ani odpovědnosti Smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy zůstávají 
v účinnosti ustanovení Smlouvy a Obchodních podmínek týkající se náhrady škody, 
nákladů, smluvních pokut, volby práva a soudní příslušnosti.

XIII.
DODATEČNÉ SLUŽBY

13.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Služeb. Poskytovatel je povinen na základě 
tohoto požadavku snížit rozsah Služeb a/nebo, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které 
bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli, zvýšit rozsah Služeb o služby stejného 
charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě (dále jen „Dodatečné služby“) s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena navýšena o odpovídajícím způsobem vypočtenou 

cenu za Dodatečné služby, tj. cenu stanovenou podle jednotkových cen uvedených v 
Soupisu služeb nebo z nich odvozených, pokud jsou použitelné,

c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou Smluvních stran.

13.2. Jestliže o to Objednatel písemně požádá, předloží Poskytovatel návrhy na změnu Služeb.

13.3. Postupem dle tohoto čl. XIII nejsou dotčeny povinnosti Objednatele dle Zákona o veřejných 
zakázkách.

XIV.
PŘEVEDENÍ A SUBDODAVATELÉ

14.1. Poskytovatel nemá právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

14.2. Pokud je součástí Smlouvy jako její příloha Zvláštní příloha k nabídce, zavazuje se 
Poskytovatel plnit Smlouvu vlastními kapacitami, jak je tento pojem definován ve Zvláštní 
příloze k nabídce.



j  je součástí Smlouvy jako její příloha Zvláštní příloha k nabídce, je Objednatel 
oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky

ekročí 10 % z celkového objemu Služeb, v případech, kdy příslušný Subdodavatel není 
o veden ve formuláři Zadání části zakázky, který je součástí Smlouvy jako její příloha. 
Poskytovatel je povinen takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich 
zamýšleným uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není oprávněn takovou smlouvu 
uzavřít. Poskytovatel není oprávněn v souvislosti s případným prodlením Objednatele se 
schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na schválení 
subdodavatelských smiuv ze strany Objednatele právní nárok.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Jazykem Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek je jazyk český, není-li ve Smlouvě 
stanoveno jinak.

15.2. Všechna oznámení v rámci Smlouvy musí být, není-li ve Smlouvě nebo Obchodních 
podmínkách výslovně uvedeno jinak, podána písemně ajejich účinnost se počítá ode dne 
doručení na adresu příslušné Smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Ostatní oznámení a 
komunikace mezi Smluvními stranami bude prováděna na kontaktní údaje uvedené ve 
Smlouvě.

15.3. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě je Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

15.4. Poskytovatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplatné 
pohledávky z této Smlouvy za Objednatelem proti jakýmkoli pohledávkám, jež má 
Objednatel vůči Poskytovateli. Objednatel je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým 
pohledávkám Poskytovatele za Objednatelem své vzájemné peněžité pohledávky vzniklé dle 
Smlouvy. Objednatel je oprávněn vůči nesplatným peněžitým pohledávkám Poskytovatele 
započíst své peněžité pohledávky splatné.

15.5. Bude-li některé ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek shledáno neplatným 
nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nezpůsobí neplatnost či 
nevymahatelnost celé Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek s tím, že v takovém případě 
bude celá Smlouva (včetně Obchodních podmínek) vykládána tak, jako by neobsahovala 
jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a 
vymáhána i práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek. 
Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové 
neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude 
dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s 
právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či 
nevymahatelným.

15.6. Veškeré informace týkající se Služeb a/nebo poskytnuté Poskytovateli v souvislosti se 
Službami, jsou důvěrné. Poskytovatel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace 
k jiným účelům, než k plnění Smlouvy, není-li výslovně písemně sjednáno jinak, ledaže by 
se jednalo o zpřístupnění v souladu se Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo 
o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Poskytovatele povinné 
na základě právních předpisů. Poskytovatel je povinen zajistit, aby Služby prováděly pouze 
osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Poskytovatel odpovídá



15.7.

za škody způsobené porušením této své povinnosti. Poskytovatel bere na včdoilv 
Objednatel je oprávněn informace, jež v souvislosti se Smlouvou obdržel od Poskytoval - 
zveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platný, '̂ 
právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s 
čerpáním dotací Objednatelem či financováním Ceny. Poskytovatel proto souhlasí Se 
zveřejněním takových informací Objednatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje 
oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, 
ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani 
neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.

Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými 
oběma Smluvními stranami.

15.8. Platnost, plnění, výklad a účinky Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku.

15.9. Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou ve 
smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, 
rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla 
Objednatele ke dni podpisu Smlouvy.
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dvou částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb 
PK“ -  (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky" nebo „VOP-D"), které lze všeobecně použít pro každou zakázku 
tohoto typu.
Druhá, doplňující část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ 
(ZOP-D) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se 
k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články' všeobecných obchodních podmínek dle potřeby 
změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních 
obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
-  personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě 
o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.
Všeobecné obchodní podmínky' jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.



I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách 
pro kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Služby" znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné 
služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený 
výsledek činnosti -  předmět díla.

1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala 
zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Zhotovitel" je totožný termín, jako „Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise 
nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, 
popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo 
oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.

1.5 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „Poddodavatel" případně „Subdodavatel" ve všech 
mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě 
o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních 
právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto 
osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávněni 
k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

1.6 „Strana" a „Strany" znamená objednatele a zhotovitele a „třetí strana" -  znamená jakoukoliv jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva o dílo" je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního 
zákoníku. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení 
o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní 
obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení 
a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické 
podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve 
Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované v Článku 2.3 a ve 
Zvláštních obchodních podmínkách.

1.8 „Den" je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Expertiza" znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
1.10 „Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva 

o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
1.11 „Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem 

a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů 
podle zákona o veřejných zakázkách.

1.12 „Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě 
o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu 
s Dopisem nabídky.

1.13 „Zvláštní příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoři jeho součást".

1.14 „Souhrn smluvních dohod" (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany 
uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky 
ve smyslu zákona o veřejných zakázkách -  v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). 
K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součásti zadávací 
dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

VÝKLAD POJMŮ
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.



2 2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext
' vyžaduje.

2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely 
interpretace bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:

a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují)x)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší 
prioritou.
x) pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ -  TKP-D. Technické podmínky ve 

smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě 
Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. 

Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě 
o dílo, a to v souladu splatnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty 
a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. 
Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést 

v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
-  bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A,
-  bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník 

podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.
5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informování 

je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb 
zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost 
spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.



DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její S]1r.. 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabfu 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provede.ce
služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. 

Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy 
o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti 
chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí 
vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, 

aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA
10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k disposici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi 
zhotovitele.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE
13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho 

kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy 

o dílo.



y personálu
t ‘ ^ 15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu

jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada 

je požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování 

nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNI

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY
16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 

následujících podmínek:
a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 

neplněním povinností,
b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl 

odpovídající podílu zavinění.
16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, 

žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti 
uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI
17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, 

pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, 
nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY
18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady 

zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma 

a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.
18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele 

nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil 
objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena 
v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro 
který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.
18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

-  dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
-  přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese 

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.
18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel 

k odstraňování vad v souladu sčl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady 
zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, 
která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se 
spor dále řešit dle článku 42.1.



POJIŠTĚNI ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své (

sjednat pojištění d 'aůy
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím stranám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění 

proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za 
škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou 
položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve 
lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY 
A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané 

ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím díla 

jeho odevzdám v místě sídla objednatele proti potvrzení.
22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy 

i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací 
a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY
23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

(dodatkem smlouvy).
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu 
sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.



Ní POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE
25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli na 

základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se 
stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstraněni vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho 
vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví 
ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, 
závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat 

ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolnosti uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín 

dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu 
nepřesahující 42 dní.
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy' o dílo, 
dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo 

písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb 
do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
zhotoviteli své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, 
objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé 
oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 

denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uváženi, aniž by porušil svá práva 
na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby 
nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím,

že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušeni a opětném zahájení siužeb nebo 

při odstoupeni od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná 
činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.



28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času 
za provedení těchto služeb. a

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovčdn 

smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 
a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI
30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C.
30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich 

odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.
30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:

a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na 
provedení mimořádných služeb, a dále

b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit 
při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splněni předmětu 

Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí 
fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel 
nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, 
zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby 
za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních 
obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje 
zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného 
objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na 
všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se 
vztahuje ustanovení čl. 31.3.

33.2 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V tomto případě je běh původní Ihůty splatnosti přetržen a nová lhůta zaěne běžet 
doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.

Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného Času, je zhotovitel povinen vést pracovní 
výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě 
do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, 
aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

yK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno 

jinak.
35.2 Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem 
a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
37.1 Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení 

části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas 
objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž 
jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.

37.3 Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA
38.1 Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, 

objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, 
že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil 
nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, 
ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 
o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 
a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ
40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, 
faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e-mailem 
s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení 

s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.
v  v  r  _p

ŘEŠENI SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou 
osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. 
Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se 
strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu 
České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP

Název zakázky: „D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem 
stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v kni 55,500 - 58,280“

Technické kvalitativní podmínky jsou:
- SGR č. 46/2003 Stanovení výše náhrady za zřízení práv vyplývajících z věcných břemen 

při majetkoprávní přípravě a vypořádání silničních a dálničních staveb
- SGR ě. 25/2006 Postup majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb dálnic 

a silnic I. třídy podle schválené územně-plánovací dokumentace
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 

dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29.1.2007 s účinností 
od 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy 
-  Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IKP/l ze dne 17.12.2009 
s účinností od 1. ledna 2010

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
- Předpis pro digitální zpracování a předávání proj. dokům, pro ŘD - C2
- Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
- Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů
- Vyhláška 230/2012 Sb.
- Vyhláška 146/2008 Sb.
- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- Metodický pokyn k sestavení Zvláštních technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci stavby pozemní komunikace, schváleném MD ČR -  Odborem 
infrastruktury č.j. 322/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku
3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtč, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
této povinnosti, a to i opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez 
DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Způsob informování o průběhu plnění díla: Zhotovitel bude informovat objednatele 
o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání 
„výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před 
konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. 
Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a 
to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatelem. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu 
objednatele vždy zápis nebo záznam zjednání výrobního výboru, který bude součástí 
dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis 
zjednání. Zápisy a záznamy zjednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny 
vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru 
minimálně dva originály. Tyto originály předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 
kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam zjednání výrobního výboru stal



Zápisem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený 
zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, 
obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce 
a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) 
podpisy všech osob přítomných na jednání. Zápis zjednání výrobního výboru se stává 
závazným podpisem poslední z osob přítomných najednání.

Záznamem zjednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený 
zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující 
minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob 
přítomných najednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, 
organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Osoba vyhotovující záznam z jednání 
výrobního výboru je povinna bez zbytečného odkladu zaslat jeho elektronickou kopii 
k odsouhlasení všem osobám přítomným najednání. Záznam zjednání výrobního výboru se 
stává závazným jeho odsouhlasením poslední z osob přítomných na jednání. Osoba, která 
záznam zjednání výrobního výboru vyhotovila, následně na všechny jeho originály vyznačí 
skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo a připojí svůj podpis.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných 
podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné 
pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:
a) třikrát v rámci zpracování příslušného stupně projektové dokumentace
b) pravidelně každé tři týdny při výkonu inženýrské činnosti včetně majetkoprávní přípravy

závazným.

5.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 5.4. VOP (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 1 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení 
povinnosti.

19. Druh a výše požadovaného pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice 
pojistného plnění

pojištění odpovědnosti Poskytovatele za škody způsobené při 
výkonu podnikatelské činnosti 10.000.000,-Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: Do 14 dnů od podpisu Smlouvy. Pokud je Smlouva o 
dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), 
musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. 
Splnění tohoto požadavku musí vyplývat buď ze samotné pojistné smlouvy, nebo z pojistné 
smlouvy a smlouvy o sdružení předkládané sdružením zhotovitele dle §51 odst. 6 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zajistí platnost 
pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli 
kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel



připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok. V takovém přín, 
být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a žárový lN  
být nová pojistná smlouva v této Ihůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednané! '^um 
prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsah° ^  
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou vyM1 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění n 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, u  
zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem. V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti, a to i 
opakovaně, nebo v případě trvání prodlení 1 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den 
prodlení se splněním povinnosti.

22. Zahájení služeb: Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění k níže uvedeným částem 
díla, až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele 
oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele), ředitel úseku 
výstavby objednatele nebo ředitel Závodu Praha. Objednatel není povinen pokyn k zahájení 
poskytování plnění vydat.

Termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části Služeb Doba pro provedení částí Služeb

Majetkoprávní a správní zajištění zahájení 
provedení prací a přístupů na pozemky 
mimo zábory dálnice

Do 1 měsíce

Dokončení vrtných a odkryvných prací Do 3 měsíců
Dokončení geofyzikálního měření a 
předání výsledků objednateli

Do 2 měsíců

Předání geodetického zaměření dotčeného 
území a vrtů a předání objednateli

Do 1 měsíce

Provedení dálkového průzkumu a jeho 
vyhodnocení s předáním výsledků 
objednateli

Do 5 měsíců

Provedení laboratorních rozborů a předání 
výsledků objednateli

Do 8 měsíců

Provedení služeb výkonu geologické 
služby a vyhodnocení, předání konceptu 
závěrečné zprávy objednateli

Do 10 měsíců

Provádění karotážních měření (měření 
pórových tlaků), inklinometrie, 
hydrogeologického monitoringu -  
předávání průběžných měsíčních zpráv o 
provádění, předání závěrečné zprávy 
objednateli

31.12.2016

Zapracování připomínek objednatele a 
předání ke kontrole zapracování 
připomínek

Do 10 dnů

Předání čistopisu závěrečných zpráv se 
zapracovanými připomínkami objednatele

Do 10 dnů

25.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb: 1 % z celkové ceny bez DPH, a to



za každý započatý den prodlení.

25.3 Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z celkové ceny bez 
DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

31.1 Lhůta splatnosti faktur: 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na Závod 
Praha

31.3 Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení,
maximálně však 1% z neuhrazené částky.

37.2 Limit pro získání souhlasu objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem: Souhlas 
objednatele je nezbytný pro uzavření všech smluv zhotovitele s podzhotoviteli.

40. Oznámení:

Adresa objednatele: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Tel.: 284 009 111 
Fax: 284 009 196

Adresa zhotovitele:

Tel.:
Fax:
E-mail:

Případné další zvláštní obchodní podmínky (včetně zvláštních obchodních podmínek, 
stanovených oproti Všeobecným obchodním podmínkám jinak):

1.3 Objednatel: pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „mandanť1 ve smyslu §§
566-576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“)

1.4 Zhotovitel: pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „mandatář“ ve smyslu §§
566-576 Obchodního zákoníku

5.1 Potřebná péče: Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí 

řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele. 

Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastftovacím řízením 

s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních,



správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci.

5.2 Zmocnění: Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jméně 
objednatele a kjednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a 
právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištěni 
pravomocných stavebních povolení.
V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny 
zájmy objednatele, vyzve objednatele nejméně 7 kalendářních dní předem k 
účasti najednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho 
seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu 
jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit 
objednatele s výsledky jednání.

6.3 Důvěrnost -  možnost použití či zpřístupnění informací k jiným účelům: Výjimku z ochrany 
důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně 
dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné 
činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných 
rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.

8.1 Rozhodování: Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se 
může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a 
zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je 
však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto 
okolností a výsledky jednání.
Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu 
vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů.

Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čistopisu díla 
či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko 
objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čistopisu projektové 
dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) 
předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky 
objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu 
se prodlužuje termín pro odevzdání čistopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 
22. ZOP a 22.2. VOP bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. 
Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí 
stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky 
objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany 
zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čistopisu 
projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky 
objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou 
řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných 
zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čistopisu díla 
či jeho příslušné části.

10.1 Podklady k provedení služeb: Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny



při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do 
skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak 
doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je 
odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit 
vzniklou škodu nebo na své náklady je nahradit novými v originále nebo 
duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.

17.1 Smluvní strany ve smyslu § 401 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, sjednávají prodloužení promlčecí doby práva objednatele na náhradu 
škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo. Objednatel 
je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve 1 hutě 10 let ode 
dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její 
náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 
Tím není dotčena případná odpovědnost zhotovitele a lhůta pro uplatnění práva na náhradu 
škody dle zákona č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 
ve znění pozdějších předpisů.

18.4 Záruční doba: se stanovuje na 5 let ode dne odevzdání a převzetí každé dílčí
části díla pro projektovou dokumentaci

18.6 Oznámení vad: Oznámením vad se kromě písemného oznámení
(např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, 
popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) 
o převzetí.

22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla: protokolární předání díla a výsledků inženýrské 
činnosti objednateli na adrese: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4.

Doklady získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli 
protokolárně, průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně 
nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn se k dokladům 
vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.

27.1 Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát 
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel 
může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné íinancování 
předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské 
přípravy silnic a dálnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR 
Ministerstvem dopravy nebo objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, 
vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné 
akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost 
projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém 
případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna 
nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od 
obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o 
dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty.



35.1 Jazyk Smlouvy o dílo: Český

35.2 Právo Smlouvy o dílo: Smlouva o dílo se řídí právem České republik
pro ni Obchodní zákoník, zejména §§ 536-565 pro účely z]10t 
projektové dokumentace a §§ 566-576 pro výkon inženv^w* 
činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních 
podmínkách upravena odchylně.

39.2 Smluvní pokuta za přípravu nebo podílení se na výkonu autorského dozoru a současně 
na přípravě realizační dokumentace této stavby - 1 % z celkové ceny bez DPH za každý 
jednotlivý případ.

B. DODATEČNÉ ČLÁNKY

v

Článek 5.4 Všeobecných obchodních podmínek zní:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatelem a s ostatními 
dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas 
s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo 
musí být v českém jazyce.

Článek 19.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:

„Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat 
pojištění
-  odpovědnosti za škodu ve smyslu § 43 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 

a o změně souvisejících zákonů, v platném znění; a
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.
Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách/4

Článek 20.1 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 
pojištění ve prospěch objednatele proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele 
dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění 
zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel 
objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních 
podmínkách. “

v

Článek 38.2 Všeobecných obchodních podmínek zní:
„Strany prohlašují, že žádné z plnění zhotovitele či podzhotovitele na základě Smlouvy o dílo 
nenaplňuje definici autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů.41



ťk 39*2 Všeobecných obchodních podmínek zní:
zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně 

nebude nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným 
supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelein představuje 
podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti 
zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ 
smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.“



PŘÍLOHA a .

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací 
sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž 
v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění 
(oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb).

Požadavky na obsah předmětu díla:

Přední Čl eni tlila je:
9) doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280 stavby dálnice D8 

v rozsahu Projektu doplňujícího IGP v km 55,500 -  58,280 (GIS Geoindustry, květen 2015 -  
viz. příloha 1)

10) zajištění majetkoprávního vypořádání dočasných záborů a smluvní zajištění přístupu a 
ochrany trvale sledovaných bodů a vrtů včetně zajištění podkladů (viz. příloha 2)

11) inženýrská činnost k správnímu zajištění provádění zakázky včetně zajištění podkladů a 
úhrady správních poplatků (dále jen „Služby").

Projektová dokumentace všech požadovaných projektových stupňů bude zpracována v souladu 
s předpisy stanovenými v bodě 2.3 ZOP.

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy 
či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 
objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou 
dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených 
stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty s cílem úspory stavebních nákladů. Veškerá 
optimalizační opatření je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního 
posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci. Zhotovitel je v rámci optimalizačních 
opatření povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonné 
ustanovení vztahující se ke stavbám pozemních komunikací.

OSTATNÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE DLE SMLOUVY O DÍLO -  dodatečné požadavky

Zhotovitel se zavazuje realizovat ostatní činnosti (dílo) dle této Smlouvy o dílo za celkové ceny 
stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb, které budou hrazeny způsobem 
uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze celková cena 
za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb (celková součtová tabulka), 
bez ohledu na skutečný počet odpracovaných hodin.



. cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu 
^'smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné 

l,Ě0'é"realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další 
^ ' i/ky. správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.), vyjma objednatelem předem 
^válených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, 
výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem 
skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

Cena je  stanovena v Kč bez DPH.



PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN 
POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. Personál

1.1 Personál zhotovitele

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré 
požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Dle Smlouvy

2.2 Vybavení a zařízeni poskytnutá objednatelem
Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. Služby od třetích stran
Nejsou uvažovány.

4. Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli
Nejsou.



p ř íl o h a  c .

PLATBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

p  Z á lo h y  nebudou poskytovány.

2)  Cena a sazby
Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) v rozsahu Přílohy A těchto Obchodních 
podmínek je stanovena jako cena nejvýše přípustná, dle nabídky zhotovitele, která tvoří 
nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá 
plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.
Pakliže není v této Smlouvě o dílo výslovně stanoveno jinak, zahrnuje cena veškeré nutné 
režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 
stravné apod. Cena je fixní a nebude se během platnosti Smlouvy o dílo měnit.

3) T erm ín y a  zp ů so b  p la te b  

Autorsky dozor
Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu 
odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném 
soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin 
poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená 
objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury zhotovitele, 
vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 
5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byl autorský dozor realizován, spolu se (i) 
zprávou o postupu služeb a o jejich programu na příští období ve vztahu k rozsahu autorského 
dozoru, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci autorského dozoru objednateli. 
Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované 
doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou 
faktury -  daňového dokladu.
Faktura je splatná do 30 dní ode dne doručení na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o 
fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence 
odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit.

Inženýrská činnost
Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské 
činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících. V případě přerušení výkonu 
inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí 
příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení 
výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část 
čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného 
rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek bude uhrazena jednorázově po získání



všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného p0l 
objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Cell?^ 
cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Pr-n Vřl 
A těchto Obchodních podmínek, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných 
služeb v rámci inženýrské činnosti.
Veškeré objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností 
(např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny 
dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.
Faktura je splatná do 30 dní ode dne doručení na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o 
fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo
Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy 
po dokončení uceleného předmětu Smlouvy, k němuž je vztažena příslušná část ceny. Faktura 
bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu 
Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem 
skutečně provedených prací a předaných dokladů.
Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět 
Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, a 
to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb.
Faktura je splatná do 30 dní ode dne doručení na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.
Faktura -  daňový doklad -  vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o 
fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od Smlouvy o dílo). Zhotovitel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
Po dohodě s objednatelem je možné u GTP/IGP vystavit fakturu i za provedené dílčí plnění díla.

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

6) D PH  bude fakturováno podle platných předpisů.



1
taWTELSTVl WLNtC A OAU«C Cfl

,,íviiej dokumentace veřejní zakázky na sluiby;
. odstraníni sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kotem stavby D8 0805 - doplňujíc! inženýrsko-geologický průzkum v km

ik 5 00 - 58,280"______________________________________________________________________________________________________

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti
koleni stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v 
km 55,500 - 58,280“

PRO: ŘSD ČR Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D8 - odstranění 
sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - doplňující 
inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280“, včetně podmínek Smlouvy o 
poskytování služeb (dále „Smlouva11) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů, připojené 
Zvláštní přílohy k nabídce [a dodatků zadávací dokumentace č. 2],

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena služeb 
bez DPH

DPH Celková nabídková cena 
vřetně DPH

D8 - odstranění sesuvu v 
km 56,300 - 56,500 + 

stabilizace oblasti koleni

ísl (b) (c) = (a) + (b)

stavby D8 0805 - doplňující 
inženýrsko-geologický 
průzkum v km 55,500 - 

58,280

15 587 390 3 273 352 18 860 742

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPII. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem ě. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro 
nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní 
příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
(c) Dopis nabídky, Zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č. 2
(e) [Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.5 

dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)]
(f) Program prací a časový plán (harmonogram)

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v této zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější nabídky 
(soupisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.



j-iviíci dokumentace veřejné zakázky na služby:
''pg , odslranéni sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km
'ŠOPO ■ 58.280" ______________ _

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
o dílo v případě, že jsme uyétlli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly/mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

„Sdružení D8 0805 -  IGP“

Adresa Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Datum 3.11.2015



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby 
D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280 
Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby 
D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - 
doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280, jakož i následky jejich 
nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že 
se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Za vlastní kapacity se pro účely této přílohy považují (a) osoby v pracovním nebo 
obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby 
uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) 
stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem 
ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s 
uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, 
která umožňuje jejich využití pro poskytování služeb, jež jsou předmětem této zakázky.

2) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u 
nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v 
případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné 
zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), 
jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli 
předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do 
jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, 
že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením 
takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných 
subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.

3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o 
dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložím zadavateli 
seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění 
subdodávky uhradili více než 5% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny 
veřejné zakázka uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění 
veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu 
č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, 
bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před 
dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli 
stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené tfiůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a 
technické podmínky dané touto zadávací dokumentací.

_ jjjvaci dokumentace vcfcjni zakázky nu sluí.by.
. odstranCni sesuvu v km 56.300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km

j V iQO - 58,280“ ________ __________________ _________________ ___________________________________________________________

V Ústí nad Labem, dne 3.11.2015



■/lílíivací dokumentace veřejní zaká/ky na služby;
pg . odslraníní sesuvu v km 56,300 • 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 

S5.S00 - 58,280" ________________________ ______ _________________________________________________________

PŘÍLOHA 1
ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost „Sdružení D8 0805 -  IGP“
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 44567430,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
2096

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + 
stabilizace oblasti koleni stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 
55,500 - 58,280“, ev. Č. dle Věstníku veřejných zakázek 517 486 (dále jen „dodavatel11),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v 
platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více 
než 5 % |z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud 
doba plněni veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo 
jméno a příjmení subdodavatele

IČ (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele

Údaj v %, kolik bylo 
subdodavateli 

uhrazeno za plnění 
subdodávky z celkové
ceny veřejné zakázky / 

z části ceny veřejné 
zakázky uhrazené 

zadavatelem v jednom 
kalendářním roce, 
pokud doba plnění 
veřejné zakázky 
přesahuje 1 rok

BauGeo, s.r.o.
IČ: 250 07 491

Skalice u České Lípy 468, 
471 17

5%

PŘIMIS spol. s r.o.
IČ: 024 02 718

Slavíčkova 827/1 a, Lesná 638 
Brno

2%

UNIGEO a.s.
IČ: 451 92 260

Místecká 329/258, Hrabová 
720 00 Ostrava

17%

1



ĵiíiiiviKÍ dokumentace veřejné zakítz.ky na služby
;)g - odsirimíni sesuvu v km 56,300 - 56,500 1 stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - doplňujíc! inženýrsko-geologický průzkum v km

55,500 - 58,280"________________________________________________________________________ ______________________

alternativa B
Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 
společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře

UNIGEO a.s.
IČ: 451 92 26

Místecká 329/258, Hrabová, 
720 00 Ostrava

TOUŽÍM SKY KAPITÁL AG
Registrační číslo CHE-485.049.235 

CH-020,3.036.696-5
Scheuchzerstrasse 17, Švýcarská konfederace

8006 Zůrich

V Ústí nad Labem, dne 3.11,2015



HARMONOGRAM PRACÍ "Sdružení D8 0805 - IGP"

činnost
Měsíce od podpisu SoD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11.-15.

P ř e d p o k l a d  z a h á j e n í  p r a c í
Dle podpisu SoD

M a j e t k o p r á v n í  a  s p r á v n í  z a j i š t ě n í  z a h á j e n í  p r o v e d e n í  p r a c í  a  p ř í s t u p ů  n a  p o z e m k y  m i m o  z á b o r y  

d á l n i c e

D o k o n č e n í  v r t n ý c h  a  o d k r y v n ý c h  p r a c í

D o k o n č e n i  g e o f y z i k á l n í h o  m ě ř e n í  a  p ř e d á n í  v ý s l e d k ů  o b j e d n a t e l i

P ř e d á n i  g e o d e t i c k é h o  z a m ě ř e n í  d o t č e n é h o  ú z e m í  a  v r t ů  a  p ř e d á n í  o b j e d n a t e l i

P r o v e d e n í  d á l k o v é h o  p r ů z k u m u  a  j e h o  v y h o d n o c e n i  s  p ř e d á n í m  v ý s l e d k ů  o b j e d n a t e l i

P r o v e d e n í  l a b o r a t o r n í c h  r o z b o r ů  a  p ř e d á n í  v ý s l e d k ů  o b j e d n a t e l i

P r o v e d e n í  s l u ž e b  v ý k o n u  g e o l o g i c k é  s l u ž b y  a  v y h o d n o c e n í ,  p ř e d á n í  k o n c e p t u  z á v ě r e č n é  z p r á v y  

o b j e d n a t e l i

P r o v á d ě n í  k a r o t á ž n i c h  m ě ř e n i  ( m ě ř e n í  p ó r o v ý c h  t l a k ů ) ,  i n k l i n o m e t r i e ,  h y d r o g e o l o g i c k é h o  

m o n i t o r i n g u  -  p ř e d á v á n i  p r ů b ě ž n ý c h  m ě s í č n í c h  z p r á v  o  p r o v á d ě n i ,  p ř e d á n í  k o n c e p t u  z á v ě r e č n é  

z p r á v y  o b j e d n a t e l i



Dodatek č. 1 ke Sm louvě o poskytování Služeb č. 02PT-003672

D O D A T E K  č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 5.1.2016 na poskytnutí služeb, tj. D8 - odstranění sesuvu v 
km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - doplňující inženýrsko-geologický

průzkum v km 55,500 - 58,280

SMLUVNÍ STRANY

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
Zastoupené
IČ : 659 93 390, DIČ: CZ65993390 

(dále jen „Objednatel”)

a

2. Sdružení D8 0805 - IGP
se sídlem: Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupené:
IČ: 445 67 430, DIČ: CZ44567430
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 2096 

(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany44 a kterýkoli z nich jen jako
„Smluvní strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 5.1.2016 Smlouvu o poskytování Služeb č. 02PT-003672, tj. D8 - 

odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805 - 
doplňující inženýrsko-geologický průzkum v km 55,500 - 58,280 (dále jen „Smlouva44),

(B) Objednatel v souladu s čl. XIII. Obchodních podmínek Smlouvy si vyžádal změnu rozsahu 
Služeb, a to rozšíření o služby stejného charakteru jako Služby sjednané ve Smlouvě (dále jen 
„Dodatečné služby44),

(C) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání, a proto uzavírají tento 
dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek44), kterým se mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně části Přílohy č. 2 Smlouvy, a to Soupisu prací při zachování 
jednotkových cen služeb, jehož nové znění tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou 
součástí.

Odůvodnění rozšíření soupisu služeb: Pří provádění prací byly oproti zadávací dokumentaci 
zastiženy odlišné geologické poměry - větší mocnosti zemin a rozvolněných hornin, a proto byly 
objednatelem vyžádány dodatečné služby - zvýšeny nebo sníženy položky u jednotlivých 
technologií vrtných prací a upraven Soupis služeb dle přílohy tohoto dodatku.



D odatek č. 1 ke Sm louvě o poskytování Služeb č. 02PT-003672

1.2 Vzhledem ke změně se mění Cena upravená v čl. V. odstavci 5.1 Smlouvy -  Cena za poskytování 
služeb a to podle níže uvedené tabulky (Navýšení ceny vzhledem k vyvolané změně o 1 913 620 
Kč bez DPH.):_____________________________________________________________

Nabídková cena bez 
DPH v Kč

DPH Celková nabídková cena 
včetně DPH v Kč

D8 odstranění sesuvu v km 
56,300 - 56,500 + stabilizace 
oblasti kolem stavby D8 0805 - 
doplňující inženýrsko- 
geologický průzkum v km 
55,500 - 58,280

(a)

17 501 010

(b) = DPH z částky 
(a)

3 675 212

(c) = (a) + (b) 

21 176 222

(dále jen „ C e n a “ ).

II.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2.2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří Příloha č. 1 -  Soupis prací.
2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.
2.4. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze 
Smluvních stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

7  12. 2016V Praze dne 
Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

7 prt 7e,, 1 n- mZa Poskytovatele:
Sdružení D8 0805 - IGP

Podpis Podpis
Jméno: Jméno:
Funkce


