
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zástupce:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

Bc. Lubomírem Francem, hejtman

dále jen „objednatel" a

OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený: 

bankovní spojení: 

č. účtu:

Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01 

150 30 709 

CZ 150 30 709

Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo 
ze dne 29. 10. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy -  Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování 
projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice -  Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v Královéhradeckém regionu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo bylo nutné vyřešit likvidaci dešťových vod z vozovky 
komunikace a požadavku MěU Nové Město nad Metují, oddělení životního prostřední, na zajištění 
změny kultury dotčených pozemků stavbou. V souvislosti s tímto bylo nutné upravit připravený 
výkaz výměr a rozpočet.

3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního 
předmětu veřejné zakázky (vícepráce) spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o dílo dochází k přiměřenému 
prodloužení termínu pro provedení díla a navýšení dílčí ceny díla a doby pro získání stavebního 
povolení s jeho právní mocí.
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Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 3 dle přílohy tohoto dodatku.

2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto 
dodatku.

3. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

a) k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:

• Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději 
do 15.01.2016

• Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději 
do 30.09.2016

• Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději 
do 15.08.2016

• Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od 
kolaudace stavby.

4. V článku 5 Cena díla se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím 
členěním:

ČÍSLO NÁ ZEV Ce n a  b e z  DPH DPH Ce n a  v č .DPH
1. Mapový podklad včetně příloh 42 000 8 820 50 820

2. Diagnostika a průzkumy 98 000 20 580 118 580

3. PD ve stupni DSP 280 000 58 800 338 800

4. PD ve stupni PDPS 188 000 39 480 227 480

5. Inženýrská činnost 52 000 10 920 62 920

6. Součinnost v zadávacím řízení 10 000 2 100 12 100

7.
Autorský dozor (160 hodin x 
hodinová sazba)

80 000 16 800 96 800

NABÍDKIOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH 750 000,- Kč

DPH 21% 157 500,-Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 907 500,-Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 10. 2015, dodatku č. 1 ze dne 29.2.2016 a dodatku č. 2 ze 
dne 30.3.2016, zůstávají v platnosti.

6. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.
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8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou 
jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto 
tvrzení připojují své podpisy.

9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.

Přílohy: Změnový list č. 3

V Hradci Králové dne 29. 7. 2016 

za stranu objednatele

Ve Vysokém Mýtě dne 25. 07. 2016 

za stranu zhotovitele

Bc. Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.
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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zástupce:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

Bc. Lubomírem Francem, hejtman

dále jen „objednatel" a

OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený: 

bankovní spojení: 

č. účtu:

Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01 

150 30 709 

CZ 150 30 709

Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem 

Komerční banka a.s., pobočka Vysoké Mýto

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo 
ze dne 29. 10. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy -  Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování 
projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření 
strategické průmyslové zóny Solnice -  Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v Královéhradeckém regionu“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo vyvstala potřeba zapracování provedení 
autobusových zálivů a chodníků pro odvedení osob od komunikace do projektové dokumentace, 
která je součástí předmětu smlouvy o dílo. Nutnost provedení autobusových zálivů a chodníků je 
vyvolána stavbou vynucených úprav veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví 
Města Nové Město nad Metují z důvodů zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Současné 
umístění autobusové zastávky do křižovatky se silnicí I. třídy je zcela v rozporu s platnými 
normami a nelze jej zachovati.

3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního 
předmětu veřejné zakázky (vícepráce) spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby. Na základě rozšíření předmětu smlouvy o dílo dochází k přiměřenému 
prodloužení termínu pro provedení díla a navýšení dílčí ceny díla.
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Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 1 dle přílohy tohoto dodatku.

2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto 
dodatku.

3. Článek 2 odst. 1 písm. e) smlouvy o dílo se mění a doplňuje o odrážku v následujícím znění:

•  Do projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
bude zapracovaná projektová dokumentace DSP vyhotovená pro Město Nové Město nad 
Metují, na realizaci zastávkových zálivů a chodníků k odvedení osob v obci Spy, podél 
III/30821 a chodníků a silničních ostrůvků v prostoru křižovatky silnic II/308 a III/30821 a podél 
III/30821, až po křížení s železniční tratí.

4. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

a) k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:

• Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději 
do 15.01.2016

• Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději 
do 31.03.2016

• Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději 
do 30.04.2016

• Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od 
kolaudace stavby.

5. V článku 5 Cena díla se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím 
členěním:

ČÍSLO NÁ ZEV Ce n a  b e z  DPH DPH Ce n a  v č .DPH
1. Mapový podklad včetně příloh 42 000 8 820 50 820

2. Diagnostika a průzkumy 98 000 20 580 118 580

3. PD ve stupni DSP 280 000 58 800 338 800

4. PD ve stupni PDPS 180 000 37 800 217 800

5. Inženýrská činnost 50 000 10 500 60 500

6. Součinnost v zadávacím řízení 10 000 2 100 12 100

7.
Autorský dozor (160 hodin x 
hodinová sazba) 80 000 16 800 96 800

NABÍDKIOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH 740 000,- Kč

DPH 21% 155 400,-Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 895 400,-Kč

6. Objednatel a Město Nové Město nad Metují se zavázali si pořízenou projektovou dokumentaci 
vzájemně bezúplatně poskytnout pro jakoukoliv potřebu související se stavbou, včetně jejího
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použití jako podkladu pro další stupně projektové dokumentace pořizované jinou osobou, případně 
pro vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

8. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

10.Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou 
jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto 
tvrzení připojují své podpisy.

11.O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.

Přílohy: Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne .......... Ve Vysokém Mýtě dne ..........

za stranu objednatele za stranu zhotovitele

Bc. Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.
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Z M Ě N O V Ý  L IS T  č . 1
Počet příloh: 2

Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Část P D P S

"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy -  N ové 
M ěsto nad M etují (Krčín) - zpracování projektové 

dokum entace a  zajištění autorského dozoru" v rámci 
projektu „Rozšíření strategické prům yslové zóny 

Solnice -  Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury 
v Královéhradeckém  regionu“

Doplnění projektové dokumentace ve stupni 
PDPS

N á z e v  z m ě n y :

Termín dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti
K a te g o r ie  *  

D
K d o  p o ž a d o v a l:  (organizace, jméno) 
OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Schejbal

Změny projednány na koordinačních výborech 
dne 7.1.2016 - viz záznam

P o d r o b n ý  t e c h n ic k ý  p o p is  z m ě n y /ú p ra v y :

Termín dokončení projekčních prací ve stupni PDPS do 30.4.2016
Z d ů v o d n ě n í  z m ě n y /ú p ra v y :

Do projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS) bude zapracovaná projektová dokumentace vyhotovená pro Město Nové Město nad 
Metují, na realizaci zastávkových zálivů a chodníků k odvedení osob v obci Spy, podél 
III/30821 a chodníků a silničních ostrůvků v prostoru křižovatky silnic II/308 a III/30821 a 
podél III/30821, až po křížení s železniční tratí, z důvodů BESIP a nesouladu s normou.

Č á s ti ,  k te r é  z m ě n a /ú p r a v a  o v liv n í:

Změna ovlivňuje termín dokončení projekčních prací ve stupni PDPS a navyšuje cenu.

C e n o v é  o v l iv n ě n í  s o u v is e j íc íc h  a k c í 30.000,- Kč bez DPH

P o z n á m k y  :

*) kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 10. 2015

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem:

IČO:

DIČ:

zástupce:

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

708 89 546 

CZ 708 89 546

Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

dále jen „objednatel" a

OPTIMA, spol. s r.o.
se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01 

150 30 709 

CZ 150 30 709

Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem

bankovní spojení: 

č. účtu:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze 
dne 29. 10. 2015, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky "Rekonstrukce 
vozovky III/30821 Spy -  Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a 
zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice 
-  Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ (dále jen „smlouva o 
dílo“).

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo bylo zjištěno, že stávající kanalizace pro odvodnění 
silnice v Novém Městě nad Metují, místní části Krčín, je v nedostatečném rozsahu a ve špatném 
technickém stavu. Dešťová kanalizace je navržena z důvodu zajištění dostatečného odvodnění 
silnice a přiléhajícího chodníku pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a prodloužení 
životnosti stavby. Nevyhovující stav a rozsah kanalizace pro odvodnění silnice nešel předem 
předpokládat.

2. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního 
předmětu smlouvy spočívající v zajištění územního rozhodnutí navržené dešťové kanalizace 
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Na základě rozšíření předmětu 
smlouvy o dílo dochází k přiměřenému prodloužení termínu pro jeho zajištění a zajištění 
stavebního povolení stavby. Dochází k navýšení ceny za projektovou dokumentaci ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení (DSP) o 3.000,-Kč bez DPH a za inženýrskou činnost o 
2.000,- Kč bez DPH.

Úvodní ustanovení

Předmět dodatku
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Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 2 dle přílohy tohoto dodatku.

2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce a prodloužení termínu 
zajištění stavebního povolení stavby odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby 
v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:

a) k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:

• Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději 
do 15.01.2016

• Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději 
do 31.07.2016

• Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději 
do 31.07.2016

• Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od 
kolaudace stavby.

4. V článku 5 Cena díla se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím 
členěním:

ČÍSLO NÁ ZEV Ce n a  b e z  DPH DPH Ce n a  v č .DPH
1. Mapový podklad včetně příloh 42 000 8 820 50 820

2. Diagnostika a průzkumy 98 000 20 580 118 580

3. PD ve stupni DSP 283 000 59 430 342 430

4. PD ve stupni PDPS 180 000 37 800 217 800

5. Inženýrská činnost 52 000 10 920 62 920

6. Součinnost v zadávacím řízení 10 000 2 100 12 100

7.
Autorský dozor (160 hodin x 
hodinová sazba) 80 000 16 800 96 800

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH 745 000,- Kč

DPH 21% 156 450,- Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 901 450,- Kč

5. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.10.2015 a dodatku č. 1 ze dne 29.2.2016 zůstávají 
v platnosti.

6. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.
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8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou 
jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto 
tvrzení připojují své podpisy.

9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 
Královéhradeckého kraje č. RK/30/1457/2015 ze dne 19.10.2015.

Přílohy: Změnový list č. 2

V Hradci Králové dne .......... Ve Vysokém Mýtě dne ..........

za stranu objednatele za stranu zhotovitele

Bc. Lubomír Franc
Hejtman Královéhradeckého kraje

Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.
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Z M Ě N O V Ý  L IS T  č . 2
Počet příloh: -

Stavba: (název a evidenční číslo stavby)

"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy -  Nové 
Město nad Metují (Krčín) - zpracování 

projektové dokumentace a zajištění autorského 
dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické 
průmyslové zóny Solnice -  Kvasiny a zlepšení 

veřejné infrastruktury v Královéhradeckém 
regionu“

Část D S P /P D P S

Doplnění projektové dokumentace ve stupni DSP a 
PDPS.

Název změny:
Termín dokončení projekčních prací a inženýrské činnosti. Navýšení ceny.

Kategorie *) 
D

Kdo požadoval: (organizace, jméno) 
OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Shejbal

Změny projednány na koordinačních výborech 
dne 25.2.2016 - viz záznam

Podrobný technický popis změny/úpravy:
Posunutí termínu pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci do 31.7.2016 a 
termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby do 31.7.2016. Navýšení ceny o 
5.000,-Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny/úpravy:
V rámci rekonstrukce vozovky silnice je navržena v zastavěné místní části Krčín ve směru od 
Dobrušky směrem do centra dešťová kanalizace s napojením na stávající kanalizaci v ul. Budín před 
křížením silnice s železniční tratí. Navržená kanalizace nahrazuje stávající kanalizaci ve špatném 
technickém stavu a v nedostatečném rozsahu z důvodu zajištění dostatečného odvodnění vozovky 
silnice pro zajištění BESIP a doby životnosti stavby. Nevyhovující stav a nedostatečný rozsah 
kanalizace pro odvodnění silnice nešel předem předpokládat. S vydáním stavebního povolení stavby 
je třeba zajistit vydání územního rozhodnutí ve společném řízení na stavební objekt dešťové 
kanalizace.
Části, které změna/úprava ovlivní:

Změna ovlivňuje termín zajištění stavebního povolení stavby a vyhotovení dokumentace pro provádění 
stavby.

Cenové ovlivnění souvisejících akcí navýšení o 5.000,-Kč bez DPH

Poznámky :

I______________________
*) kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace



S m louva o d ílo
uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva")

Smluvní strany

Pivovarské n ám ěstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
708 89 546 
CZ 708 89 546
Bc. Lubom írem  Francem , hejtm anem

dále také jako  „objednatel"

a

Královéhradecký kraj

se sídlem
IČO
DIČ
zastoupený:

OPTIMA, spol. s.r.o.

se sídlem
IČO
DIČ
b ankovní spojen í 
číslo účtu 
zastou p en ý

Žižkova 738/IV, V ysoké M ýto, PSČ: 566 01
15030709
CZ15030709

Ing. Bohuslavem  Shejbalem , jednatelem

zapsaný v obchodním  rejstříku vedeném  Krajským  soudem  v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 
dále také jako  „zhotovitel"

Preambule

1. Tato  sm louva je  uzavírána na základě zadávacího  řízení veřejné zakázky ob jednate le  s názvem

„ Rekonstrukce vozovky MI/30821 Spy -  Nové Město nad Metují (Krčín), 
zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru"

v  rá m ci p ro je k tu

„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice -  Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury
v Královéhradeckém regionu"

2. O bsahem  sm louvy je  m im o jin é  nabídka zhotovite le  podaná v rám ci zadávacího  řízení dle odst. 1 ze dne 
15.9.2015.

Účelem  této sm louvy je  zh otoven í pro jektových  doku m entací (dále také jako  „PD ") včetně všech 

souvise jících  prací dále specifikovaných, průzkum né práce, geod etické  zam ěření, za jištěn í stavebního 

p ovolen í stavby a výkon autorského dozoru během  realizace příslušných stavebních prací realizovaných  na 

základě výsledku zadávacího  řízení veřejné  zakázky: „ Rekonstrukce vozovky MI/30821 Spy -  Nové 

Město nad Metují (Krčín), zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru"
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v  rá m ci p ro je k tu  „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice -  Kvasiny a zlepšení veřejné 

infrastruktury v Královéhradeckém regionu".

3. N ení-li uvedeno jin ak, jsou  veškeré  činnosti potřebné k realizaci účelu této sm louvy ozn ačen y souhrnně 
jako  „dílo".

Oprávněné osoby

1. O bjednatel pro je d n á n í sm luvních  stran v rám ci této sm louvy stanovuje  n ásledující op rávněné osoby:

• ve věcech  sm luvních: Ing. Radm ila Kubelková

• ve věcech  technických: Mgr. J iří N ovotný

2. Zhotovitel pro je d n á n í sm luvních  stran v rám ci této sm louvy stanovuje  n ásledující op rávněné osoby:

• ve věcech  sm luvních: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel

• ve věcech  technických: Ing. Zb yn ěk N eudert, au to rizovaný inženýr dopravních  staveb

Článek 1
Předmět smlouvy

1. Předm ětem  této sm louvy je  zh otoven í díla, kterým  se rozum í ko m plexní zp raco ván í projektové 
d okum entace  ve stupni DSP a PDPS (dále také jako  „PD ") včetně všech so uvise jících  prací dále 
sp ecifikovaných, průzkum né práce, geod etické  zam ěření, za jištěn í stavebního p ovolen í stavby a výkon 
autorského dozoru.

2. Podrobná specifikace díla je  uvedena v čl. 2 sm louvy a je  v souladu se zadávací doku m entací ze dne 
24.08.2015

Podpisem  této sm louvy zhotovitel stvrzuje, že je  způsobilý  a op rávn ěn ý k provádění všech činností, které 
jsou  předm ětem  díla. Zhotovitel provede na svůj náklad a n ebezpečí pro ob jednate le  dílo a objednatel 
se zavazu je  převzít a zaplatit cenu.

Sou částí této sm louvy jsou  zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) v podobě dle přílohy č. 1 této sm louvy. 
Jsou-li u stanovení zvláštn ích  obchodních  podm ínek (ZO P-D) v rozporu s ustanovením i této sm louvy, má 
vžd y přednost tato sm louva. Podpisem  sm louvy sm lu vn í strany stvrzují, že se se zvláštn ím i obchodním i 
podm ínkam i (ZO P-D) řádně a v plném  rozsahu seznám ily.

Článek 2
Specifikace díla

1. Zhotovitel vypracuje kompletní projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební 
povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územ ním  p lánování a stavebním  řádu, v platném  znění, včetně soupisu  stavebních  prací, d o d ávek a 
služeb s výkazem  vým ěr, včetn ě  jeho ocenění. Pro jektová doku m entace  dle tohoto  u stanovení bude 
ob sahovat dokum entaci stavebních  objektů  a provozních souborů v následujícím  rozsahu:

a. dle vyh lášky č. 49 9/2 006 Sb., o dokum entaci staveb, v platném  znění; dle vyh lášky č. 503/2006 
Sb., o pod rob n ější úpravě územ ního rozh o do ván í a stavebního řádu; dle vyh lášky č. 146/2008 
Sb., o rozsahu a obsahu p ro jektové d okum entace  dopravních  staveb; dle Sm ěrnice  M inisterstva 
D opravy ČR pro dokum entaci staveb pozem ních kom unikací;

b. dle vyh lášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vym ezen í předm ětu veřejné  zakázky 
na staveb n í práce a rozsah soupisu  stavebních  prací, dod ávek a služeb s výkazem  vým ěr, v 
platném  znění;

3.

4.
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c. dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném  znění, ted y v 
p odrobnostech  nezbytných pro zp raco ván í nabídky v rám ci zadávacího  řízení veřejné zakázky na 
realizaci předm ětné stavby nebo je jí části;

d. so učástí projektové d okum entace  bude výkaz vým ěr a techn ické  podm ínky, které budou ve 
všech  sadách projektové d okum entace; projektová d oku m entace  bude obsah ovat oceněný 
p o ložkový rozpočet nákladů stavby;

e. pro zp raco ván í projektové d okum entace  jsou  stan oven y n ásled u jící podm ínky:

• p ředpokládaným i stavebním i ob jekty jsou  -  000 Objekty přípravy staveniště; 001 Všeobecné 
a předběžné položky (podle vzoru objednatele); 100 Objekty pozemních komunikací (včetně 
propustků); 300 Vodohospodářské objekty; 400 Elektro a sdělovací objekty; 500 Objekty 
trubních vedení; 800 Objekty úpravy území; 900 Volná řada objektů -  seznam objektů 
stanoví zhotovitel,

•  zp raco ván í projektové d okum entace  je  nutno ko ord in ovat s Investičním  zám ěrem  
Rekonstrukce vozovky NI/30821 Spy -  Nové Město nad Metují (Krčín) zp raco van ý 
D O PRA VN Ě IN ŽEN ÝRSKO U  KAN CELÁŘÍ, Bozděchova 1668, 50002 Hradec Králové, č. z. 
A 062/15 v 06/2015,

• rekonstruovaná siln ice MI/30821 je  ohran ičena od km 0,000 00 křižovatkou silnic II/308 a 
III/30821 v Novém  M ěstě nad M etují, m ístn í části Krčín, Ž ižkovo nám ěstí, stavba je  včetně 
celé křižovatky, po km 2,880 00, na křižovatce se siln icí I/14 v obci Spy. V  této křižovatce 
bude provedena pouze rekonstrukce převáděné kanalizace a případná úprava nároží 
nap o jen í na I/14. Bez ce lop lošné rekonstrukce vo zo vky v oblasti křižovatky. Délka 
rekonstrukce  siln ice čin í 2880 m,

• v zastavěné části obce je  odvod n ěn í řešeno do uličních vpustí a dále přípojkam i do 
kanalizace, která bude částečně rekonstruována,

• strom y, náletová zeleň a keře, které zasah u jí do prů jezdného profilu  siln ice, budou 
odstraněny. V eškeré  zem ní práce budou p rováděny v souladu s ČSN DIN 18920 -  O chrana 
strom ů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních  činnostech,

• po průběžném  o d stran ění krytových živičných vrstev frézováním , realizaci odvod n ěn í za 
p om ocí vsakovacích  příkopů a kanalizace, po od stran ění převýšených  nezpevněných krajnic, 
bude realizována rekonstrukce vozovky v daných p lochách. Krajní podélné sanace vozovky, 
případné rekonstrukce  zatrubení siln ičn ích  příkopů, nezpevněné krajn ice vozovky m ohou 
být řešeny za částečného om ezen í siln ičn ího provozu. Práce, so uvise jící s pokládkou ložné a 
ob rusné vrstvy krytu vo zo vky budou p rováděny za úplné uzavírky siln ice (a to po 
jed n o tlivých  úsecích),

• na základě provedené d iagn ostiky  bude navržena form a rekonstrukce, kdy se předpokládá 
realizace sanací a podkladních  vrstev vozovky, vým ěna konstrukce vozovky nebo provedení 
recyklace za studena. N ásledovat bude pokládka asfa ltobetonových  vrstev a spojovacích  
postřiků  asfaltovou em ulzí -  dle TP 170. Šířkové ani sm ěrové  pom ěry se nem ění (dodatek 
TP  170),

• v rám ci rekonstrukce  silnice budou osazeny bezpečnostní prvky (zábradlí, ocelová svodidla, 
sm ěrové sloupky, apod) a bude obnoveno případně doplněno vodorovné a svislé dopravn í 
značení,

• odvod n ěn í vo zo vky siln ice bude navrhováno oboustranným  příčným  sklonem  a podélným  
sklonem  zčásti prostřednictvím  uličních vp ustí s přípojkam i do realizované kanalizace a 
zčásti, v nezastavěném  územ í, přes nezpevněné krajnice, do vsakovacích  siln ičn ích  příkopů 
nebo okoln ího  terénu. O dvo dn ěn í zem ní pláně příčným  sklonem ,

• so učástí PD bude návrh o d vod n ěn í kom unikace a chodníků.
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2. Zhotovitel poskytne objednateli, případně osobám  objednatelem  určeným , součinnost v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci předm ětné stavby či je jí části. Č innostm i v rám ci 
so učinnosti dle tohoto u stan oven í se rozum í m im o jiné:

a. so učinnosti při zp raco ván í zadávacích  p odm ínek zadávacího  řízení příslušné veřejné zakázky na 
realizaci předm ětné stavby v rozsahu předm ětu díla;

b. vyp raco ván í návrhu odp ověd í na žádosti o d odatečné inform ace ve sm yslu § 49 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách, v platném  znění, v rozsahu předm ětu díla; zhotovitel 
odešle  návrh odpovědi ob jednateli, případně osobě objednatelem  určené, ve lhůtě 2 pracovních 
dnů od výzvy k vyp raco ván í návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto  u stanovení je  oprávněn učinit 
ob jednate l, případně osoba objednatelem  určená; k řádném u učinění výzvy  postačí e-m ailová 
form a;

c. kontrola nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím  řízení příslušné veřejné zakázky 
na realizaci předm ětné  stavby nebo je jí částí v rozsahu předm ětu díla; v rám ci kontro ly dle 
tohoto  u stanovení provede zhotovite l p oso uzení nab ídek v podrobnostech  výkazu  vým ěr; 
posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje  m im ořádně nízkou nabídkovou cenu ve sm yslu § 77 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách, v platném  znění; p osouzení sp lnění technických  
podm ínek stanovených  zadávacím i podm ínkam i příslušného zadávacího  řízení;

d. kontrola dokladů předložených  uchazečem  před podpisem  sm louvy uzavírané na základě 
výsledku  zadávacího  příslušné veřejné zakázky v rozsahu předm ětu  sm louvy.

3. Zhotovitel vykoná činnost autorského dozoru v předpokládaném  časovém  rozm ezí 160 hodin v rozsahu 
čin n ostí podle sazebníku U N IKA 2015, přílohy č. 9. Předm ětem  výkonu činnosti auto rskéh o  dozoru jsou  
m im o jin é  tyto činnosti:

a. účast na předání staveniště  zhotoviteli, přičem ž au to rský d ozor kontrolu je, zda skutečnosti 
znám é v době p ředávání staveniště  od p ovíd ají předpokladům , dle kterých byla vypracována 
pro jektová dokum entace;

b. účast na kontroln ích  dnech stavby (jednou za čtrnáct dní) a spolupráce s ostatn ím i partnery při 
operativn ím  řešení situací vzn ik lých  při realizaci předm ětné stavby;

c. dohled nad technickým  souladem  realizace stavby s projektovou dokum entací;

d. p oskyto ván í součinnosti nutné ke zp raco ván í výrob n í d okum entace  nebo dokum entace 
specifických  sub d od ávek zhotovite lem ;

e. posu zován í návrhů zhotovite le  stavby na zm ěny schválené projektové d okum entace  a odchylky 
od ní, to vše dle pokynů investora, případně techn ickéh o  dozoru investora; v případě schválen í 
zm ěn y investorem  a osobou vykon ávající techn ický d ozor stavby vyp racu je  zhotovitel výkaz 
vým ěr pro o cen ěn í zm ěny; souhlas se zm ěnou stvrd í zhotovite l podpisem  na zm ěnovém  listu; 
v případě čin n ostí vyvolaných  nad rám ec této sm louvy chybou zpracované projektové 
doku m entace  nem á zhotovitel nárok na odm ěnu za je jich  vykonání;

f. info rm ování ob jednate le  bez zb ytečného odkladu o n edodržen í pro jektové d oku m entace  stavby 
zh otovite lem . V od ů vodněných  případech uvede zhotovite l stručnou ch arakteristiku  poru šen í a 
d ů sled ky z něj vyplývající;

g. vyp raco ván í vyjád řen í k dod ržení techn icko -ekon om ických  param etrů stavby; vyp racován í 
vy jád řen í k požadavkům  na zm ěn y m nožství výrobků a výkonů oproti schválené projektové 
dokum entaci;

h. účast na předání a převzetí d oko nčené stavby od je jíh o  zhotovite le  a účast a so učin n ost při 
získán í ko laudačn ího souhlasu;

i. p oskytnutí součinnosti při kontro le  a vyp o řád áván í účtu stavby.

4



4. Zhotovitel provede potřebné průzkumy v následujícím  rozsahu:

a. zhotovite l provede d iagnostiku  vo zo vky a je jí konstrukce v celé délce řešeného úseku bude
provedena dle TP  87 a souvise jících  norem  (zejm éna ČSN 73 6192, 73 6133 a 72 1191).
Provedená d iagnostika bude povinně ob sahovat m im o jiné:

• v izu á ln í prohlídku s grafickým  záznam em  porušení,

• m ěření únosnosti vozovek, jako  podklad pro návrh rekonstrukce  s krokem  25m (40 m ěření 

na 1 km). M ěření únosnosti vo zo vky bude provedeno rázovým  zařízením  dle ČSN 73 6192, 

m etoda A  s vyhodnocením  m odulů pružnosti vrstev a p odloží vozovky;

• jád ro vé  vývrty  s četno stí m in im álně 3 ks/km ,

• kopanou nebo vrtanou sondu m in im álně 1ks/km  v jízdn ím  pruhu a 4 ks/km  (vždy 2 na jed n é  

straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy,

• vo lite ln ě  v id eo/fo tod oku m en taci s pevným  krokem  záznam u,

• návrh rekonstrukce  vozovky bude odp ovíd at předpokládané životnosti a předpokládaném u 

zatížen í kom unikace.

zhotovite l provede d iagnostiku  propustků tak, aby došlo k určení základních  m ateriálových  ch arakteristik  

(kam enného zdiva, betonu sp od n í stavby atd.), geotech nických  ch arakteristik  podloží, včetně vsakovacích  

zko ušek a d en d ro logický průzkum  v rozsahu potřebném  pro účely zp raco ván í jed n o zn ačn éh o  návrhu;

b. ge otech nický průzkum  bude zpracován v rozsahu dle TP 76. Účelem  průzkum u bude posoudit 
stupeň agresivity prostřed í ja k  zem in, tak podzem ních vod, na beton a betonové konstrukce a 
ze jm éna vyšetřit geotech nické  v lastn osti hornin jako  základové půdy, zem n í konstrukce a 
sypaniny pro h ospodárné a bezpečné p rovedení staveb pozem ních kom unikací;

c. návrh rekonstrukce  vozovky bude vych ázet z provedených  průzkum ů a diagnostik;

d. so učástí činnosti dle tohoto  odstavce jsou  i práce v něm  dále nespecifikované, které však jsou 
k řádném u p lnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzh ledem  ke své kvalifikaci a zkušenostem  
měl nebo m ohl vědět. O dm ěna za provedení těchto  prací je  zahrnuta v ceně díla dle této 
sm louvy.

5. Zhotovitel provede zaměření polohopisu a výškopisu dle následujících  podm ínek:

a. zhotovite l provede zam ěřen í polohopisu  a výškopisu  (ve 2D a 3D) lokality nezbytné 
pro zp raco ván í dokum entace, zam ěřen í v id ite lných  znaků podzem ních inženýrských sítí, 
chodníků, ulic, vjezdů, d om ěřen í h loubek stávajících  šachet, geodetické  zam ěřen í Budínské 
ulice v délce cca 100 m včetn ě  části potoka, která je  vyvolaná rekonstrukcí kanalizace a 
ostatn ích  předm ětů m ěření. Zam ěřen y budou šířkové a výškové  pom ěry silnice a budou 
p odloženy katastrá ln í m apou;

b. zákres inženýrských sítí bude proveden do m apového podkladu. Podzem ní inženýrské sítě 
budou zob razen y podle dodaných  podkladů od je jich  správců. Pokud budou získána d ig itá ln í 
data, budou tyto inženýrské sítě zakresleny jako  ověřené. O statn í budou zakresleny podle 
převzatých podkladů neověřenou značkou;

c. zam ěřen í bude provedeno s podrobnosti pro m ěřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností 
od p ovíd ajíc í 3. třídě  m apování. Zam ěřen í bude provedeno form ou d ig itá ln í m apy vyhotovené 
v souřadnicovém  systém u S-JTSK  a ve výškovém  systém u Bpv, ve form átu DXF (DW G, DGN). 
Zp raco van ý e laborát m usí sp lňovat podm ínky ČSN 013410 a ČSN 013411 a m usí vyh ovovat 
zákonu 200/1994 Sb. v platném  znění, V yh lášce č. 31/1995 Sb. Sou částí zakázky je  i zajištění 
vstupů na p ozem ky potřebné pro zam ěření;
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d. zhotovite l vyp racu je  m apový podklad, včetně vyh o to ven í vytyčovacíh o  výkresu prostorové 
polohy stavby a vyh oto ven í výkresu podrobného vytyčen í hranice staveniště  (zahrnuje dočasný 
a trva lý  zábor pozem ků) a záb oro vý e laborát s výpočtem  náhrad;

e. so učástí činnosti dle tohoto  odstavce jsou  i práce v něm  dále nespecifikované, které však jsou 
k řádném u p lnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzh ledem  ke své kvalifikaci a zkušenostem  
měl nebo m ohl vědět. O dm ěna za provedení těchto  prací je  zahrnuta v ceně díla dle této 
sm louvy.

6. Zhotovitel provede inženýrskou činnost za účelem  zajištění pravomocných stavebních povolení dle 
následujících  podm ínek:

a. ce lkový rozsah činnosti je  určen platnou právní úpravou ČR a obsahem  inženýrské činnosti dle 
tohoto  odstavce je  za jištění všech dokladů a pravom ocných rozhodnutí nutných k završen í 
činnosti;

b. veškerá rozhodnutí a sm louvy m usí být vystaven y na ob jednate le  (investora), případně na jin ý 
su bjekt dle pokynů investora. Při zřizován í věcného břem ene bude jako  staveb n ík uveden 
investor, případně jin ý  subjekt dle pokynů investora, jako  budoucí op rávn ěn ý m ajetkový správce 
IS, jako  budoucí povinný vlastn ík  pozem ku. Všechna rozhodnutí m usí být opatřena doložkou o 
nabytí právní moci;

c. objednatel vystaví zhotoviteli plnou m oc k u skutečnění právních úkonů jm énem  objednate le  a 
k je d n á n í s d otčeným i správn ím i orgány, fyzickým i osobam i a právnickým i osobam i pro 
p rovádění inženýrské činnosti za účelem  za jištěn í pravom ocných stavebních povolení;

d. inženýrská činnost zahrnuje p ro jednání s d otčeným i subjekty, m ajetkovým i správci a dotčeným i 
orgány státní správy, form ulace  a podání žád ostí s cílem  vyd án í zásadních  stanovisek, vyjádření, 
rozhodnutí (vč. do ložky právní m oci), souhlasu a výjim ek potřebných k vyd ání stavebních  
povolení, a to v souladu s p latným i právním i předpisy a zákony;

e. so učástí činnosti dle tohoto  odstavce je  zab ezp ečen í m ajetkop rávn í agendy spojené s přípravou 
stavby včetně zab ezp ečen í příslušných sm luv (např. vstup na pozem ky, věcná břem ena, výkupy 
a p ronájm y pozem ků, popřípadě objektů a atd.). N edílnou so učástí m ajetkoprávn í agen d y je  i 
p ro jednání s dotčeným i m ajite li. Sou částí činnosti je  i za jištěn í p rod loužení stavebního povolení 
v případě nezahájen í stavby v term ínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném  
předstihu.

7. Sou částí díla jsou  i činnosti výslovně  neuvedené, ale s realizací díla z povahy věci spjaté, případně 
činnosti k realizaci díla náležející, pokud jso u  k vyp racován í díla nezbytné a zhotovite l o nutnosti je jich  
realizace k n ap lnění účelu této sm louvy vzhledem  ke své odbornosti věděl či vědět měl, a přesto 
ob jednate le  na nutnost je jich  realizace před podpisem  této sm louvy neupozornil.

8. Zhotovitel předá dílo vyh oto ven é na základě čin n ostí dle odst. 1 - projektovou d okum entace  a všechny 
je jí nezbytné součásti - ob jednateli síd le ob jednate le  v 11 (jedenácti) vyhoto veních  v tištěné podobě a 
v 1 (jednom ) vyh oto ven í v e lektron ické  podobě na CD či jiném  datovém  nosiči. Textová část ve form átu 
DOC/D O C X  a výkresová část ve form átu DW G, PDF; rozpočet ve form átu XLS/X LSX  a datovém  předpisu 
XC4, form átu XLM .

9. Výkon autorského dozoru (dále jen  „A D ") se bude účtovat podle skutečně od pracovaných  hodin, bude 
vykonán pouze na výzvu objednate le  po dobu realizace stavby od zah ájen í stavby až do nabytí právní 
m oci ko laudačn ího rozhodnutí. K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně od pracovaných  hodin 
potvrzený zástupcem  objednatele . Faktury budou vystavovány vžd y na základě vzájem ného 
o d so uh lasen í počtu hodin objednatelem .
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Článek 3
Podklady k provedení díla

1. Zhotovitel podpisem  sm louvy stvrzuje, že:

a. se řádně seznám il s podklady dle odst. 1, jako ž i se všem i dalším i skutečnostm i nezbytným i k 
řádné realizaci díla;

b. osobně prověřil m ístn í podm ínky m ísta realizace předm ětné stavby a prohlašuje, že m ístní 
podm ínky nebrán í řádné realizaci předm ětného díla;

c. mu byla ob jednatelem  poskytnuta veškerá so učin n ost pro p osouzení všech aspektů 
realizace díla dle této sm louvy;

d. mu nejsou znám y žádné skutečnosti, které by m ohly vést k navýšení ceny díla.

Článek 4

Termín plnění

1. Zhotovitel provede dílo v následujících  term ínech:

a. k p rovedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:

• Term ín  odevzdání projektové d okum entace  ve stupni DSP je  nejpozději 15. 1. 2016.

• Term ín  od evzd án í projektové d okum entace  ve stupni PDPS je  nejpozději 15. 3. 2016,

• Term ín  pro za jištěn í stavebního p ovolen í stavby s nabytím  právní m oci nejpozději do 
31. 3. 2016 a autorský deník o autorském  dozoru nejpozději 30 dnů od ko laudace 
stavby;

b. p rovedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 2 neprodleně od výzvy  objednatele , případně osoby 
objednatelem  určené, do uzavřen í sm louvy na základě výsledku  zadávacího  řízení veřejné 
zakázky na realizaci předm ětné stavby nebo je jí části;

c. p rovedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3 ode dne předání a p řevzetí staveniště  předm ětné 
stavby ob jednatelem  do dne, kdy ko laudačn í souhlas předm ětné stavby nabude právní 
m oci; dílo dle tohoto  u stanovení bude vykon áván o  v pravidelných  term ínech stanovených  
objednatelem  a m im ořádně i m im o tyto term íny, na pokyn objednatele;

d. p rovedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 4 a odst. 5 a v rozsahu zbývajícím  proběhne dle 
potřeby v návaznosti na ostatn í části díla, případně na výslovnou výzvu objednatele;

e. předání autorského deníku o autorském  dozoru ve sm yslu čl. 9 odst. 4 nejpozději do 30 dnů 
od ko laudace stavby.

Článek 5

Cena díla

1. O bjednatel za řádně a včas provedené dílo zap latí zhotovite li dále sjednanou cenu.

2. Cena díla zahrnuje  veškeré  náklady na realizaci díla v rozsahu a za podm ínek v této sm louvě 

stanovených  a je  dohodnuta ja ko  cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu p lnění díla.
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V této ceně jsou  obsaženy veškeré  práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jako ž i zisk 

zhotovite le , a to v členění:

ČÍSLO Ná z e v Ce n a  b e z  DPH DPH Ce n a  v č .DPH
1. M apový podklad včetn ě  příloh 42 000 8 820 50 820

2. D iagnostika a průzkum y 98 000 20 580 118 580

3. PD ve stupni DSP 280 000 58 800 338 800

4. PD ve stupni PDPS 150 000 31 500 181 500

5. Inženýrská činnost 50 000 10 500 60 500

6. Sou čin ost v zadávacím  řízení 10 000 2 100 12 100

7.
A u to rský d ozor (160 hodin x 

hodinová sazba)
80 000 16 800 96 800

NABÍDKOVÁ  CENA CELKEM BEZ DPH 710 000,00 Kč

DPH 21% 149 100,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH 859 100,00 Kč

3. Zhotovitel touto  sm louvou potvrzuje, že celková cena díla v celém  rozsahu pokrývá a zahrnuje  veškeré  

práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitn í a včasné p rovedení díla v rozsahu a za p odm ínek v této 

sm louvě stanovených, včetně nákladů na p o jištění veškerých  rizik a vlivů během  jeh o  provádění, 

poplatků a ja kých ko liv  dalších výdajů  spojených  s prováděním  díla.

4. Cena za p rovedení díla nebude po dobu do ukončení díla předm ětem  zvýšení, pokud tato sm louva 

výslovně  nestanoví jin ak. Zhotovitel prohlašuje, že všech n y technické, finanční, věcné a ostatn í 

podm ínky díla zahrnul do kalkulace ceny za p rovedení díla.

5. Cenu díla lze zm ěnit pouze v případě zm ěny sazby daně z přidané hodnoty.

Článek 6

Platební podmínky

1. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné p lnění předm ětu 
sm louvy, a to po předání všech vyh o to ven í pro jektové d okum entace  a je jích  součástí (dále také jako 
„PD ") ob jednateli způsobem  blíže sp ecifikovaným  v čl. 9 této sm louvy. A u to rský dozor bude hrazen 
průběžně, a to jako  součin hodinové zúčtovací sazby a počtu hodin výkonu autorského dozoru za 
každý kalendářn í m ěsíc.

2. V eškeré  cenové údaje budou u vedeny v Kč a budou probíhat výh rad n ě v Kč (CZK).

3. V ystaven ý účetní doklad (faktura) m usí sp lňovat veškeré  náležitosti daňového dokladu dle p latného 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v p latném  znění (dále jen  „zákon o DPH"), a dále 
náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném  znění. N edílnou 
so učástí faktu ry bude zhotovite lem  o d so uh lasený p ředávací protokol v případě předání PD a v případě 
předání čin n ostí autorského dozoru výkaz o provedené činnosti. Faktury budou vyh o to ven y vžd y ve 2
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exem plářích  a bude zde uvedena část ceny za p rovedení díla bez DPH a DPH ve výši stanovené 
zákonem  o DPH.

4. Zá lohové  faktu ry nebudou objednatelem  akceptovány.

5. Zhotovitel je  oprávněn faktu rovat i d ílčí p lnění za každou řádně ukončenou položku.

6. Sp latn ost faktu r je  stanovena na 60 dnů ode dne řádného d oručení ob jednateli, přičem ž zhotovitel je  
povinen d oručit fakturu ob jednateli nejpozději do 5 dnů ode dne vystavení. V  případě doručení 
faktu ry  déle než 5 dnů ode dne vystavení, se prodlužuje  sp latn ost faktu ry vždy o stejný počet dnů, o 
ko lik byla vystavená faktura doručena objednateli později. O bjednatel má právo uhradit fakturu před 
term ín em  splatnosti.

7. Faktura, která nebude ob sahovat náležitosti řádného daňového dokladu, nebo bude vystavena 
v rozporu s touto sm louvou, nebude objednatelem  proplacena. O bjednatel je  povinen v takovém  
případě zaslat fakturu  zpět zhotovite li, a to nejpozději ve lhůtě sp latnosti této faktury. Lhůta sp latnosti 
op ravené faktu ry počíná běžet znovu od opětovn ého  zaslán í náležitě  opraveného či přepracovaného 
dokladu a objednatel není v prodlení s úhradou.

8. Platba bude uskutečněna na účet u vedený zhotovite lem  na účetním  dokladu. Platba zhotovite li je  
považována za sp lněnou dnem  od epsání faktu rovan é částky z účtu objednatele .

9. O bjednatel má právo od m ítnout uhradit vystavenou fakturu  v případě, že poskytnuté plnění 
předm ětu díla ze strany zhotovite le  neodpovídá požadavkům  na plnění předm ětu sm louvy.

Článek 7 
Provádění díla

1. Podm ínky realizace předm ětu díla jsou  podrobně stan oven y zvláštními obchodními podmínkami (ZOP- 
D), které jsou  přílohou č. 1 této sm louvy. V  případě rozporu ZO P-D  a sm louvy o dílo se použijí ZO P-D.

2. Při p rovádění díla bude zhotovitel d održovat veškeré  účinné obecně závazné právní předpisy, technické 

a jin é  p ředpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahu jí a to i pokud tyto norm y nejsou obecně závazné, 

jako ž i u jednání této sm louvy vztah u jíc í se k předm ětu sm louvy a bude se řídit dohodam i sm luvních  

stran uzavřeným i odp ověd n ým i zástupci v průběhu provádění díla a p latným i vyjád řen ím i příslušných 

správních  orgánů, případně dalších subjektů.

3. Sm lu vn í strany se zavazu jí vyvin ou t veškeré  úsilí k vytvo řen í potřebných p odm ínek pro realizaci díla za 

podm ínek v této sm louvě stanovených. Zhotovitel se zavazu je  bezodkladně inform ovat ob jednate le  o 

okolnostech, které m ohou m ít v liv  na p lnění předm ětu sm louvy.

4. V eškeré  části PD budou ozn ačen y otiskem  au torizačn ího razítka a pod ep sány v souladu s pravid ly České 
kom ory autorizovaných  inženýrů a techniků  činných ve výstavbě.

5. Zh otovite l je  oprávněn na vlastn í od p ověd n ost přibrat i jin é  osoby tzv. su b d od avate le  s příslušnou 
od b orn ostí k p lnění předm ětu sm louvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběh prací průběžně konzu ltovat se zástupcem  objednate le  pro věci 
techn ické  a zástupcem  uživatele  ze jm éna je  povinen v průběhu zp raco ván í PD konzultovat 
architekton ické  a techn ické  řešení, navrhované použité m ateriály. O konečném  řešení v případě 
rozdílných názorů rozhodne objednatel v souladu s obecně závazným i právním i předpisy a technickým i 
norm am i.

7. Zh otovite l je  povinen ve lhůtě 14 dnů před předáním  PD objednateli, předložit PD objednateli 
k provedení kontroly.

8. Zh otovite l se zavazuje p ísem ně upozornit ob jednate le  na nevhodnost, případně n epřípustnost 
podkladových  m ateriálů , pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem , a/nebo objednatelem
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požadovaných  zm ěn. V  případě, že objednatel bude, i přes upozorn ěn í zhotovite le , trvat na užití 
podkladových  m ateriálů , pokynů a věcí, které zhotovite li předal, je  zhotovitel oprávněn od m ítnout je jich 
plnění pouze tehdy, pokud by se je jich  splněním  m ohl vystavit správním u či trestn ím u postihu.

9. Zhotovitel se zavazu je  uhradit ob jednateli do 30 dní poté, kdy k tom u bude objednatelem  písem ně 
vyzván, veškeré  pokuty či další sankce, které byly ob jednate li vym ěřen y pravom ocným  rozhodnutím  
orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením  p ovinností zhotovite le  stanovených  touto sm louvou, 
obecně závazným i právním i předpisy, techn ickým i či jin ým i předpisy či rozhodnutím i v souvislosti s 
prováděním  díla zhotovite lem . Ú hrada bude provedena na účet ob jednate le  uvedený v p ísem né výzvě.

10. Zhotovitel se zavazu je  na základě výzvy  ob jednate le  nad rám ec této sm louvy vyh oto vit nejpozději do 14 
dní od ob jed n ání v ícetisky  ko m pletn í PD dle této sm louvy. N áklady spojené s vyhotovením  vícetisků 
nese objednatel.

Článek 8

Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeh o  předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady 

díla vzn ik lé  po předání díla ob jednateli, jestliže  byly způ sob eny porušením  jeho povinností.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude m ít v lastnosti vyp lýva jíc í z čl. 2 a 3 této sm louvy, tj. zejm éna 

vlastnosti uvedené v obecně závazných právních předpisech, technických  a jiných  norm ách, předpisech 

a rozhodnutích, které se k dílu vztah u jí a to i pokud tyto norm y nejsou obecně závazné, jin a k  vlastnosti 

obvyklé, vyp lýva jíc í z účelu díla. Jestliže  dílo nem á výše uvedené v lastnosti, má vady. Zhotovitel zejm éna 

zodpovídá za správnost, ce listvost, úplnost stavby a za technickou, architekton ickou a ekonom ickou 

úroveň PD včetně vlivů stavby na živo tn í prostřed í a specifikace  všech  prací, dod ávek a služeb spojených 

s realizací stavb y.

3. V  případě p rovádění některé části díla prostřednictvím  su b d od avate le  odpovídá zhotovite l objednateli 

jako  by dílo prováděl sám .

4. Zhotovitel neodpovídá za vad y díla, jestliže  tyto  vad y byly způ sob eny předáním  nevhodných nebo 

neúplných podkladů a pokynů od objednate le  v případě, že zhotovitel na ně ob jednate le  upozornil a 

objednatel přesto na je jich  použití nebo p rovedení trval.

5. O bjednatel je  povinen neprodleně oznám it zhotovite li zjištěné vad y a to písem nou form ou s přesným  

popisem  zjištěných  vad. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních  dní od 

d oru čen í reklam ace, projedná s ob jednatelem  reklam ovanou vadu a způsob je jíh o  odstranění. 

N eodstraní-li zhotovitel vad y díla jím  způ sob ené v přim ěřené lhůtě, tj. nejpozději do sedm i kalendářních 

dní od je jich  reklam ace objednatelem , m ůže objednatel požadovat přim ěřenou slevu z ceny díla. N árok 

ob jednate le  uplatn it vůči zhotovite li sm lu vn í pokutu tím nezaniká.

6. Zhotovitel poskytuje  ob jednateli záruku na zhotovené dílo (jeho části) na celou dobu, po kterou bude 

dílo realizováno s tím , že záručn í doba skon čí uplynutím  24 m ěsíců (slovy dvaceti čtyř) kalendářních  

m ěsíců po právní m oci rozhodnutí o ko laudaci předm ětné stavby jako  celku.

7. Reklam aci lze uplatn it nejpozději do posledního dne záru čn í lhůty, přičem ž reklam ace odeslaná 

objednatelem  prostřednictvím  držitele  poštovní licence v poslední den záručn í lhůty se považuje za včas 

uplatněnou.

8. Práva a povinnosti ze zhotovite lem  poskytnuté záruky na předané části díla nezan ikají ani odstoupením  

kterékoli ze sm luvních  stran od sm louvy.
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9. O reklam ačním  řízení budou objednatelem  p ořizovány písem né záp isy ve dvojím  vyhoto vení, z nichž 

jed en  stejnopis ob d rží každá ze sm luvních  stran.

Článek 9

Předání a převzetí díla

1. Dílo, resp. části díla svou povahou způsobilé  k předání, budou předány objednateli v m ístě jeh o  sídla 
k rukám  od p ověd n ého zástupce ve sm luvních  věcech  nejpozději v term ínu dle čl. 4.

2. O předání a převzetí díla bude m ezi sm luvním i stranam i sepsán protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém  budou d oku m entován y a uvedeny tyto  základní údaje:

a. ozn ačen í díla (části díla), identifikace ob jednate le  a zhotovitele;

b. číslo sm louvy a datum  je jíh o  uzavření, dodatky ke sm louvě;

c. zah ájen í a d oko nčen í prací;

d. proh lášení o úplnosti a kom plexnosti díla (jeho části), příp. u vedení drobných vad a nedodělků, 
které sam y o sobě nebo ve spojitosti s jin ým i nebrání užíván í díla (jeho části), jako ž i způsob a 
term ín y je jich  odstranění;

e. proh lášení ob jednatele , že dílo (jeho část) přejím á;

f. datum  předání a p řevzetí díla (jeho části);

g. seznam  převzaté dokum entace;

h. seznam  převzatých dokladů;

i. datum  a m ísto sep sán í protokolu;

j. jm én a a podpisy op rávněných  zástupců objednate le  a zhotovitele.

3. V  případě, že objednatel odm ítne dílo (jeho část) pro vad y či nedodělky převzít, uvede v protokolu o 
předání a p řevzetí i důvody, pro které je  odm ítá převzít. V  případě, že objednatel p řevezm e dílo (jeho 
část) a případné vad y budou zjištěny dodatečně, je  zhotovite l povinen v rám ci reklam ace tyto  vady 
odstran it nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy na ně ob jednatel zhotovite le  p ísem ně upozornil.

4. K ved en í evidence výkonu autorského dozoru na stavbě bude zřízen deník, který bude podepisován 
oprávněným  zástupcem  objednate le  nebo pověřenou osobou k výkonu techn ickéh o  dozoru stavby. 
V  rám ci tohoto  deníku budou uvedeny záznam y o provedených  výkonech  autorského dozoru m inim álně 
s uvedením  rozsahu a předm ětu výkonu a dále zúčastněných  pracovníků zhotovitele. Poslední zápis 
bude proveden v den ko laudace stavb y pro vystaven í konečné faktury. Počet hodin výkonu autorského 
dozoru m usí být odsouhlasen  ob jednatelem , na základě výkazu  o provedené činnosti.

Článek 10
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V  případě p rodlen í ob jednate le  s úhradou řádně vystaven ých  faktu r je  objednatel povinen uhradit 

zhotovite li úrok z prodlení ve výši stanovené nař. v lád y č. 142/1994 Sb.

2. V  případě p rodlen í zhotovite le  s předáním  díla (dle d ílčích term ínů p lnění v čl. 4) je  objednatel oprávněn 

uplatn it vůči zhotovite li sm lu vn í pokutu ve výši 0,3 %  (slovy: tři d esetin y procenta) z celkové ceny díla 

včetně DPH, za každý i zap očatý den prodlení. Celková výše sm lu vn í pokuty dle tohoto  odstavce 

n epřekročí 35 %  z celkové ceny díla.
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3. V  případě, že zhotovitel n eo dstraní vad y v d ohodnutém  term ínu dle čl. 8 odst. 5 této sm louvy, je  

objednatel oprávněn uplatn it vůči zhotovite li sm lu vn í pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jeden tisíc korun 

českých) za každý i započatý den prodlení.

4. V  případě, že zhotovite l poruší své povinnosti uvedené v čl. 13, je  objednatel oprávněn uplatn it vůči 

zhotovite li sm lu vn í pokutu ve výši 10 %  (slovy deset procent) z ceny díla včetně DPH, a to za každý 

je d n o tlivý  případ takového  porušení.

5. V  případě neúplného nebo vadného zp raco ván í výkresové  či textové  části projektové d oku m entace  či 

výkazu  vým ěr, které z tohoto  důvodu nebude odp ovíd at požadavkům  zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném  znění, nebo podm ínkám  stanoveným  touto  sm louvou, nebo zp ů sob í n avýšen í ceny 

realizace předm ětné stavby o více než 1 %  oproti původní sm lu vn í ceně bez DPH, stanovené na základě 

nabídky uchazeče zadávacího  řízení veřejné  zakázky na realizaci předm ětné stavby, je  objednatel 

oprávněn uplatn it vůči zhotovite li sm lu vn í pokutu ve  výši 10 %  (slovy deset procent) z ceny díla včetně 

DPH.

6. N epřekročí-li rozsah navýšení ceny realizace ve sm yslu p ředchozího  odstavce 1 %, vzn iká ob jednateli 

právo na sm lu vn í pokutu ve výši 10.000 Kč za každou chybnou nebo ch yb ějící položku výkazu vým ěr 

(rozpočtu).

7. V  případě p rodlen í zhotovite le  s plněním  povinnosti dle čl. 2 odst. 2 písm . b) této sm louvy je  objednatel 

oprávněn uplatn it vůči zhotovite li sm lu vn í pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy jed en  tisíc korun českých) za 

první den prodlení. Za každý n ásled u jící den p rodlen í je  objednatel oprávněn uplatn it vůči zhotoviteli 

sm lu vn í pokutu ve výši 5.000 Kč.

8. V  případě p rodlen í zhotovite le  s odstraněním  vad díla vzn iká ob jednateli právo na sm lu vn í pokutu ve 

výši 500 Kč za každý den p rodlen í u každé je d n o tlivé  vady.

9. Sm lu vn í pokuta je  sp latná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena p ísem ná výzva 

k je jím u  zap lacen í ze strany op rávněné strany, a to na účet op rávněné strany uvedený v p ísem né výzvě. 

U stanovením  o sm lu vn í pokutě není dotčeno právo op rávněné strany na náhradu škody v plné výši.

Článek 11

Odstoupení od smlouvy

1. Sm lu vn í strany se dohodly, že m ohou od této sm louvy od stou p it v případech, kdy to stanoví zákon, jin ak 

v případě podstatného porušení této sm louvy. O d stou pen í od sm lou vy m usí být provedeno písem nou 

form ou a je  účinné okam žikem  jeho doru čen í druhé sm lu vn í straně. O dstoupením  od sm louvy se tato 

sm louva ruší.

2. Sm lu vn í strany této sm louvy se dohodly, že podstatným  porušením  této sm louvy se rozum í zejm éna:

• prodlení zhotovite le  s prováděním  díla, ať již  jako  celku či jeh o  jed n o tlivých  částí, v délce alespoň 

15 dní;

• je stliže  p rovádění díla zhotovite lem  i přes opakované výzvy ob jednatele , či jím  určených osob, 

vykazu je  kvalitativn í vady;

• je stliže  bude zahájeno inso lvenčn í řízení, ve kterém  bude zhotovitel v p ostavení d lužníka ve 

sm yslu zákona č. 182/2006 Sb. -  o úpadku a způsobech  jeh o  řešení (inso lvenční zákon), v platném  

znění;
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• zhotovitel uzavřel sm louvu o prodeji podniku či jeh o  části, na základě které převedl svůj podnik či 

tu jeh o  část, je jíž  so učástí jsou  i práva a závazky z právního vztahu dle této sm louvy na třetí 

osobu;

• p rodlen í ob jednate le  s úhradou faktu ry za p rovedení díla nebo jeh o  části dle této sm louvy o více 

než 90 dní.

Článek 12

Právní vady předmětu plnění

1. Zhotovitel prohlašuje, že předm ět sm louvy není ve prospěch třetí osoby chráněn právem  

z prů m yslovéh o  nebo jin éh o  d u ševního v lastn ictv í a že je  objednatel oprávněn po jeh o  převzetí a 

zap lacen í užívat je j pro účely vyp lýva jíc í z této sm louvy a nakládat s ním jako  s vlastn ím .

2. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí ob jednate li veškeré  náklady a škody, které mu vzn iknou v případě, že 

třetí osoba uplatn í vůči ob jednateli prostřednictvím  civiln í ža loby nárok z právních vad, pokud tuto 

sku tečn ost o zn ám í objednatel zhotovite li bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví.

3. Práva ob jednate le  z právních vad předm ětu p lnění nebudou přiznána v soudním  řízení, jestliže  

objednatel nespln í povinnost stanovenou v tom to článku této sm louvy. Tyto  účinky nenastávají, jestliže  

zhotovite l o u p latnění práva třetí osobou věděl v době, kdy se o něm  dozvěděl objednatel.

Článek 13 

Mlčenlivost

1. V šech n y inform ace poskytované vzájem ně stranam i, budou p odléhat režim u dle u stan oven í tohoto 

článku.

2. Věcná inform ace bude považována za důvěrnou a nebude žádným  způsobem  bez předchozího 

p ísem ného souhlasu strany in fo rm ující zveřejněna stranou inform ovanou, ať již  zcela anebo zčásti, a 

nebude použita inform ovanou stranou přím o či nepřím o pro žádné jin é  účely než se uvádí v této 

sm louvě.

3. Bez předchozího  p ísem ného souhlasu in fo rm ující stran y nebude strana inform ovaná poskytovat 

inform ace týka jíc í se této sm louvy třetím  osobám .

4. Strany p odléhají sjednaném u režim u i po zániku této sm louvy. Této  povinnosti se zp rostí jen  na základě 

uděleného předchozího písem ného souhlasu druhou sm lu vn í stranou.

5. Povinnost m lčen livosti se nevztahuje  na inform ace, které poskytne objednatel svým  zam ěstnancům  

pověřeným  k p lnění této sm louvy, případně na inform ace, které je  některá ze sm luvních  stran povinna 

p oskytnout třetím  osobám  na základě zákona.

6. Povinnosti m lčen livosti se nem ůže d ovolávat žádná ze sm luvních  stran v soudním  řízení ve sporu 

týkajícím  se této sm louvy.

Článek 14

Vlastnické právo k předaným věcem

1. V lastn íkem  díla je  od počátku zhotovite l. Po úhradě části ceny díla ob jednatelem  dle této sm louvy se 

stává vlastn íkem  díla (části díla) objednatel.
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2. V eškeré  věci, p odklady a další doklady, které byly ob jednatelem  zhotovite li předány a nesta ly se 

so učástí díla, zů stávají ve v lastn ictv í ob jednate le , resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k je jich  

zpětném u převzetí. Zhotovitel je  ob jednateli povinen tyto věci, p odklady či ostatn í doklad y vrátit na 

výzvu objednatele , a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjim kou těch, které prokazate lně a 

op rávněně spotřeboval k nap lnění svých závazků z této sm louvy.

Článek 15 

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazu je  uzavřít pojistnou sm louvu pro případ vzniku pojistné události souvise jící 

s prováděním  díla, a to zejm éna a m in im álně v rozsahu:

a. p o jištění od p ovědnosti za škod y způsobené čin n ostí zhotovite le  při p rovádění díla (tzv. profesní 

odpověd n ost au to rizovaných  osob ve sm yslu zák. č. 360/1992 Sb., v platném  znění), a to na lim it 

pojistného plnění m in im álně 1.000.000 Kč (slovy jeden m ilion korun českých) za jed n u  pojistnou 

událost. Pojištění se současně m usí vztaho vat na případy vyp lýva jíc í z chyby nebo op om enu tí 

v projektové dokum entaci, která z tohoto  důvodu nebude od p ovíd at požadavkům  sm louvy, a to 

na lim it pojistného plnění m in im álně 1.000.000 Kč (slovy jeden m ilion korun českých);

b. p o jištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozn í č in n o stí (tzv. pojištění odpovědnosti za 

škod y způ sob ené třetím  osobám ), a to na lim it pojistného p lnění m in im álně 1.000.000 Kč (slovy 

jed en  m ilion korun českých) za jed n u  pojistnou událost.

2. Zhotovitel p ředloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných sm luv dle tohoto  článku 

této sm louvy nejpozději do 14 kalendářních  dní po podpisu této sm louvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

řádně a včas plnit veškeré  závazky z těchto  pojistných sm lu v pro něj p lynoucí po celou dobu trván í této 

sm louvy. Zhotovitel předloží doklad o trván í p ožadovaného p o jištění ob jednateli kdykoliv  za trván í této 

sm louvy do 7 kalendářních  dnů od výzvy  objednatele . Zhotovitel se zavazuje p okračovat v pojištění 

(nebo sjed n at tzv. udržovací pojištění) dle výše u vedeného rozsahu také m in im álně 3 roky po ukončení 

realizace plnění této sm louvy. V  případě zm ěny p ojistite le  je  zhotovitel povinen sjednat retroaktivn í 

pojistné krytí s datem  účinnosti shodným  s podpisem  této sm louvy. Je-li touto sm louvou požadováno 

p o jištění od p ovědnosti ve výši požadované příslušnou profesn í organ izací zhotovite le , u stan oven í o 

povinnosti předložit doklad y p rokazu jící jeh o  prokázán í se nepoužijí.

Článek 16 

Užití díla

1. O bjednatel se zavazuje užít vytvořen é  dílo pouze k účelu uvedeném u v této sm louvě, ted y  pouze pro 

přípravu a realizaci předm ětné stavby.

2. Zhotovitel bezúplatně touto sm louvou udělu je ob jednateli výh rad n í časově a územ ně neom ezenou 

licenci k užití PD. O bjednatel je  oprávněn užít dílo či jeh o  část ve sm yslu tohoto  u stanovení v plném  

rozsahu veškerých  m ajetkových  práv k dílu náležejících. O bjednatel je  především  oprávněn užít dílo či 

jeh o  část jako  podklad zadávacích  řízení veřejných  zakázek ve sm yslu zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných  zakázkách, v platném  znění.

3. O bjednatel je  oprávněn upravit PD popř. stavbu zh otovenou na základě této pro jektové dokum entace, 

v souladu se svým i potřebam i. Ú pravy je  oprávněn provést sám , popř. zadat je jich  p rovedení třetí osobě.
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4. Zhotovitel není oprávněn PD dle této sm louvy p oskytnout třetí osobě či využít jinak, než ve prospěch 

objednate le  v souladu s touto sm louvou.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

1. Tato  sm louva nabývá platnosti a účinnosti v den je jíh o  podpisu oprávněným i zástupci obou sm luvních  

stran.

2. Sm lu vn í strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu za loženého touto sm louvou zů stávají 

v p latnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z je jich ž povahy vyp lývá, že m ají zůstat nedotčena zánikem  

právního vztahu založeného touto sm louvou.

3. Sm louva je  vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z n ichž ob jednatel ob d rží tři ste jn op isy  sm louvy a 

zhotovite l jed en  stejnopis. Každý stejnopis této sm louvy má právní sílu originálu.

4. V  případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého u stanovení této sm louvy nebudou dotčena ostatn í 

u stanovení této sm louvy.

5. Případné spory vzn ik lé  z této sm louvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a m ístně 

příslušným i soudem  ČR. O tázky neupravené touto sm louvou se říd í zákonem  č. 89/2012 Sb., ob čanský 

zákoník, v platném  znění.

6. Sm lu vn í strany této sm louvy se dohodly, že právní vztah y založené touto  sm louvou se budou řídit 

právním  řádem  České republiky.

7. Tuto  sm louvu lze m ěnit, d op lňovat a upřesňovat pouze ob oustranně odsouhlaseným i, p ísem ným i a 

d odatky očíslovaným i vzestupnou číse lnou řadou a podepsaným i op rávněným i zástupci obou sm luvních 

stran, které m usí být obsažen y na jed n é  listině.

8. O bě sm lu vn í strany potvrzu jí au ten tičn ost této sm louvy a prohlašují, že si sm louvu přečetly, s je jím  

obsahem  so uh lasí a že sm louva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z je jich  pravé a svobodné 

vůle, což stvrzu jí podpisem  svého op rávn ěn éh o  zástupce.

9. U zavření této sm louvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením  č. RK/..../...... /2015 ze

dne 5 .10.2015

Přílohy

č. 1 Zv láštn í o b ch od n í podm ínky (ZOP-D)

Za ob jednatele

V Hradci Králové dne 29. 10. 2015

Bc. Lubom ír Franc

hejtm an Krá lovéhradeckého kraje

Za zhotovite le  

Ve Vysokém  M ýtě dne

Ing. Bohuslav Shejbal 

jed n ate l O PTIM A, spol. s.r.o.
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