
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PT-007111 
číslo smlouvy zhotovitele: G23/22/0844

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických 
(dále jen "objednatel")

a

ALGON, a.s.

se sídlem: 
kontaktní adresa:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen "dodavatel/zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby Dílo D l PHS Hulíce, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 327 111 0901 bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění 
všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 14 618 766,91 v Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní částka 

v Kč bez DPH

DPH v Kč Celková nabídková 
cena / Přijatá 

smluvní částka v Kč 
včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)

D l PHS Hulíce 14 618 766,91 Kč
3 069 941,05 

Kč
17 688 707,96 Kč

Ringhofferova 115/1, 1555 21 Praha 5 
Tršnická 3, 350 02 Cheb 
284 20 403 / CZ28420403

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390



kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je  jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce D l PHS Hulíce, ev. č. dle Věstníku veřejných 
zakázek 02PT-007111 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky 
(dále rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

inženýrských staveb

(f) Technická specifikace
(g) Výkresy a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je 16.5.2022.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o



ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
obj ednatele, j e povinen na tuto skutečnost obj ednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je  možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že 
jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 
zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze 
spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel se nad rámec Pod-čl. 4.18 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky zavazuje po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních 
předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky 
související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou,



především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatel e/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatel e/zhotovitele v průběhu 
plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatel e/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
porušení povinností dodavatel e/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření 
nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 
6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu 
plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto 
smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci 
provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele 
podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství 
nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy



s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, 
bude doba provedení prací v rozsahu „věcného milníku (i) a (ii) dle Pod-čl. 4.29“ a doba pro 
dokončení Díla sjednána obdobně dle smlouvy s původním dodavatelem/zhotovitelem, přičemž 
bude upravena poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu 
tohoto odstavce bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou 
s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit 
i opakovaně.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nej soudí součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUl Y K NÍ SML UVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH ITTIÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum: 2022.09.01 
20:09:55 + 0 2 W

Digitálně podepsal:
Datum: 05.09.2022 12:52:54 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: RSD-100743/2022-3 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D l PHS Hulíce, ev. 
č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-016362 (dále jen „Zakázka44), Vám v souladu s § 123 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“ ), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy 
(dále jen „vybraný dodavatel"):

ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5 

IČO: 28420403

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 04.08.2022 12:22:33 +02:00



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 02PT-007111

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2022-016362

Název veřejné zakázky Dl PHS Hulíce

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND)

327 111 0901

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní 
forma účastníka

Sídlo/místo 
trvalého pobytu

IČO
účastníka

Nabídková
cena

(v Kč bez 
DPH)

Provedení 
prací v 
rozsahu 
věcného 

milníku (i) 
dle Pod-čl.

4.2.9 v 
kalendářních 

dnech

1.
FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, 
stavby a.s.

Mlýnská 
388/68, 60200 
Brno

25317628 18 629 896,01 50

1
2. ALGON, a.s.

Ringhofferova 
115/1, 15521 
Praha 5

28420403 14 618 766,91 42

3.
EURO VIA CS, 
a.s.

U Michelského 
Lesa 1581/2,
140 00 Praha 4 45274924 15 969 000,00 36

4. SUPER-KRETE CZECH + SIMOST -  PHS Hulíce

1



Správce
společnosti:

SUPER-KRETE
G ZECH s.ro.

Nupaky 494, 
25101Nupaky

25692810

18 770 468,00
46

Společník: 
SIMOST, s.r.o.

Jižní náměstí 
32/15,619 00 
Brno

46995803

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla 
hodnoceni nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nejvýhodnější poměr nabídkově ceny a kvality. Kritérium hodnocení nejvýhodnější potner 
nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím 
hodnocení a váhám, které: představují pódii jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém 
hodnóceiií:

Kritéria hodnocení Váha kritéria v celkovém hodnocení

Nabídková cena stavby v Kě bez DPH 90 %

Provedení praei v rozsahu věcného milníku (i) 
dle Pod-čl. 4.29 v kalendářních dnech

10%

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise 
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kriterií 
hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 
daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší 
nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení .
Nejvýhodnější nabídee (nabídce: obsahující iiejnižší nabídkovou ceiiu) v rámci kritéria 
hodnocení „Nabídková cena stavby v KČ bez DPH", bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním 
nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 apomčru hodnoty 
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

[nabídková cena nejvýhodnější nabídky]

100 x [nabídková cena hodnocené nabídky]

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Provedení prací v rozsahu věcného milníku (i) 
dle Pod-čl. 4.29 v kalendářních dnech“ byl Časový usek v kalendářních dnech, o který je 
účastníkem nabídnutá doba provedení prací kratší než zadavatelem požadovaná maximální 
doba provedení prací, která Činí 52 kalendářních dnů. Zadavatel současně stanovil předběžnou 
minimální dobu provedení prací, která Činí 42 kalendářních dnů. Pokud doba provedení prácí 
nabídnutá účastníkem činila maximální zadavatelem stanovený počet kalendářních dnu (tj. 52), 
obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud délka doby
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provedení prací nabídnutá účastníkem činila více než 52 kalendářních dnů, byl účastník 
vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Pokud by doba pro uvedení stavby do provozu nabídnutá účastníkem byla kratší, než je 
zadavatelem stanovená předběžná minimální doba pro Uvedení stavby do provozu, vyhradil si 
zadavatel možnost vyžádat si od účastníka ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ objasnění údaje o délce 
nabízené doby pro uvedení stavby do provozu z pohledu toho, zdá odpovídá skutečnosti a je 
splnitelná.

Účastník EURO VIA CS, a.s. ve své nabídce nabídl zadavateli dobu provedení prací v délce 
36 kalendářních dnů. Komise, která prováděla hodnocení nabídek, konstatovala, že: vzhledem 
k tomu, že se nabídka tohoto účastníka neumístila po provedeném hodnocení jako pivní 
v pořadí, nebude se kratší dobou provedení prací než zadavatelem stanovenou předběžnou 
minimální zabývat.

Neboť některá z nabídek podaných účastníky obsahuje kratší než zadavatelem  
stanovenou předběžnou minimální dobu provedení prací a tento účastník nebyl vyloučen 
dle § 48 odst. 2 písm. cl ZZVZ, byla bodová hodnota v rámci tohoto kritéria u jednotlivých 
nabídek stanovena následujícím postupem. Každé nabídce byla v rámci tohoto kritéria 
hodnocení přidělena bodová hodnota stanovená rozdílem čísla 100 a poměru účastníkem 
nabídnuté doby provedení prací, od které je odečtena doba provedení prací nej výhodnější 
nabídky (nejkratší) a zadavatelem stanovené maximální doby provedení prácí, od které je 
odečtena doba provedení prací nej výhodnější nabídky (nej kratší), přičemž tento rozdíl jě 
vydělen číslem 100.

[účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářníeh dneeli - 
doba provedení prací nej výhodnější nabídky v kalendářních dnech 
(nej kratší)]

100 - [(zadavatelem stanovená maximální doba provedení prací v
kalendářních dnech (52) - doba provedení prací nej výhodnější 
nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)) / 1GQ]

Y  -  100 - (X - MIN) / ((MAX - MIN) / 100)

Y ... počet bodů hodnocené nabídky

X účastníkem nabídnutá doba provedení prací v kalendářních dnech

MIN ..... doba provedení prací nejvýhodnější nabídky v kalendářních dnech (nejkratší)

MAX ■... zadavatelem stanovená maximální doba provedení prácí v kalendářních dnech, tj. 52

Výsledek každého jednotlivého výpočtu prováděného v rámci hodnocení nabídek byl v souladu 
se zadávací dokumentací zaokrouhlen vždy na dvě desetinná místa. Bodové hodnoty nabídek v 
každém kritériu hodnocení byly násobeny jejich příslušnými vahami dle výše uvedené tabulky. 
Následným součtem těchto hodnot byla zjištěna bodová hodnota představující celkové 
hodnocení nabídky. Na tomto základě bylo stanoveno pořadí nabídek, přičemž nej výhodnější 
nabídka je nabídka s nejvyšším počtem přidělených bodů v součtu za obě hodnotící kritéria.
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4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

■: Kritérium hodnocení: 
Nabídková cena (v Kč bez DPI!)

Nabídková cena (v Kč bez DPH) :
:_V Váha kritéria

(v%)
Počet bodů

Počet bodů po 
r; přepočtení vahou 

kritéria v■

i. 18 629 896,01 90 78,47 70,62

2. 14618 766,91 90 100,00 90,00

3. i 5 969 000,00 90 91,54 82,39

4. 18 770 468,00 90 77,88 70,09

Pořadové:
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení:

Provedení p rac í v rozsahu věcného milníku (i) dle Pod-čl. 4.2.9 v kalendářních dnech
1 Provedení prací v rozsahu 
věcného milníku (i) dle Pod- 

čl. 4.2.9 (v kalendářních 
. dnech)

Váha kritéria ' 
(v %)

Počet bodů
Počet bodů po 

. přepočtení vahou 
kritéria

1. 5p 10 12,50 1,25

1. 42 10 62,50 6,25

3. 36 1Ó 100,00 10,00

4. 46 10 37,50 3,75

Pořadbvé
číslo

nabídky

Výsledek hodnoeení nabídek -  
pořadí nabídek po provedeném hodnocení : : :

Celkový
počet
bodů

Pořadí 
nabídek po 

provedeném 
.. ■ hodnocení' .. ■

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH) ■:

Počet bodů (po 
přepočtení 

: vahou kritéria)

Provedeni 
prací v rozsahu 

věcného 
; milníku (i) dle 
Pod-čl. 4.2.9 v 
kalendářních . 

dnech

Počet bodů (po 
přepočtení 

vahou kritéria)

1. 18 629 896,01 70,62 50 1,25 71,87 4.
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2. 14 618 766,91 90,00 42 6,25 96,25 1.

3. 15 969 000,00 82,39 36 10,00 92,39 2.

4. 18 770 468,00 70,09 46 3,75 73,84 3.

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení Podpis
/

V Praze dne 13. 6. 2022
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VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 02PT-007111

Ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek

Z2022-016362

Název veřejné zakázky D1 PHS Hulice

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROF OND

327 111 0901

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

ALGON, a.s. sídlo: Ringhofferova 115/1, 15521 Praha 5 
IČO: 28420403

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení poddodavatele

Identifikační údaje poddodavatele

GEFOS, a.s.
sídlo: Kundratka 17, 180 82 Praha - Libeň 
IČO: 25684213

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ 

ALGON, a.s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený MMR dne 6. 6. 2022, kterým 
dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.

Poddodavatel GEFOS, a.s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený MMR dne 10. 6. 2022, kterým 
poddodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ



2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

ALGON, a.s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený MMR dne 6. 6. 2022, kterým 
dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 
písm a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování a dle § 77 odst. 2 c) ZZVZ pro prokázání odborné způsobilosti v oboru 
dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce.

Poddodavatel GEFOS, a.s.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený MMR dne 10. 6. 2022, kterým 
poddodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 
2 písm a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování, výkon zeměměřických činností a dle § 77 odst. 2 c) ZZVZ pro prokázání 
odborné způsobilosti v oboru zeměměřické činnosti.

§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Formulář 2.2.1 Čestné prohlášení o odborném personálu., ze kterého vyplývá, že vybraný 
dodavatel disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost 
v oboru dopravní stavby mosty a inženýrské konstrukce

zeměměřické činnosti vystavené ALGON, a.s. dne
10. 6 . 2022 .

Osvědčení o autorizaci č. ČKAIT 14685 pro autorizovaného inženýra / technika
v oboru dopravní stavby vystavené Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 3. 7. 1997

Osvědčení o autorizaci č. ČKAIT 30394 pro autorizovaného inženýra / technika
v oboru mosty a inženýrské konstrukce vystavené Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 
10. 10. 2007.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2280/05v rozsahu 
§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro vystavené Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 19. 10. 2005

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací (formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení ze dne 10. 6. 2022 vystavený ALGON, a.s., včetně osvědčení objednatelů 
o řádném poskytnutí a dokončení nej významnějších z těchto prací:



§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby -  hlavní stavbyvedoucí 
Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu 
vystavené ALGON, a.s., ze dne 10. 6. 2022, 35 let praxe v oboru dopravní stavby na pozici 
stavbyvedoucího, autorizace pro obor dopravní stavby ČKAIT č. autorizace 14685 vztah 
k dodavateli: pracovněprávní,.znalost českého jazyka: rodilý mluvčí
Údaje o praxi s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou stavbou PHS ve 
finančním objemu minimálně 8 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením 
zadávacího řízení, kde působil v pozici stavbyvedoucího:

v pozici hlavní stavbyvedoucí, autorizovaná
osoba v oboru dopravní stavby

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce -  zástupce 
stavbyvedoucího
Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu

vystavené ALGON, a.s., ze dne 10. 6. 2022, 123 let praxe v oboru mosty a inženýrské 
stavby na pozici stavbyvedoucího, autorizace pro obor Mosty a inženýrské konstrukce 
ČKAIT č. 30302, vztah k dodavateli: pracovněprávní, znalost českého jazyka: rodilý mluvčí.

Údaje o praxi s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou stavbou PHS ve 
finančním objemu minimálně 8 mil. Kč bez DPH za posledních 10 let před zahájením 
zadávacího řízení, kde působil v pozici stavbyvedoucího:

v pozici druhý stavbyvedoucí, autorizovaná
osoba v oboru dopravní stavby

Osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřická činnost -  hlavní geodet: 
Čestné prohlášení o odborném personálu (formulář 2.2.1.) za osobu 
vystavené ALGON, a.s., ze dne 10. 6. 2022, zajišťující odbornou způsobilost v oboru 
zeměměřická činnost, 26 let praxe na pozici hlavní geodet, doloženo Úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2280/05 podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., vztah k dodavateli: poddodavatelský (doložen Písemný závazek k 
poskytnutí plnění nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v 
rámci plnění veřejné zakázky č. SOSB 08/2022/LV mezi ALGON, a.s. a GEFOS, a.s., 
podepsané dne 10. 6. 2022 za ALGON, a.s. a dne 8. 6. 2022 za GEFOS, a.s.



3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Výpis z majetkové evidence dodavatele ze dne 20. 7. 2022 podepsané 

Vrtné zařízení

Čestné prohlášení (Formulář 2.3.4. -  Přehled technického vybavení o tom, že dodavatel 
disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů ze dne 17. 7. 2022 vystavené

Vrtné zařízení -  Kolové rýpadlo HITACHI ZX 104W-3 Identifikační číslo (VIN) 
JK6CEA04800002067 (Kolové rýpadlo -  pracovní stroj samojízdný na gumovém 
pojezdu (kola)) + Vrtací motor EARTH DRTCE 20 000 X (Pracovní tlak 160- 
240 Bar)

Potvrzení o trvání pracovního poměru pro osobu u
ALGON, a.s., vystavené dne 19. 7. 2022, podepsané

Potvrzení o trvání pracovního poměru pro osobu
u ALGON, a.s., vystavené dne 19. 7. 2022, podepsané

Příslib bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy č. j. 2204153029 vystavený 
Komerční bankou, a.s. dne 20. 7. 2022, který je v souladu se Smluvními podmínkami a 
splňuje požadavky zadavatele.

Písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění dle § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel disponovat v rámci plnění veřejné 
zakázky č. SOSB 08/2022/LV mezi ALGON, a.s. a GEFOS, a.s., podepsané dne 10. 6. 
2022 za ALGON, a.s. a dne 8. 6. 2022 za GEFOS, a.s.
Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený MMR dne 10. 6. 2022 
Doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace: Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů vystavený MMR dne 10. 6. 2022, Úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2280/05v rozsahu § 13 odst. 1) písm. c) 
zákona č. 200/1994 Sb. vystavené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 19. 
10. 2005 pro
Doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ: Výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů vystavený MMR dne 10. 6. 2022

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.



DOPIS NABÍDKY
NÁZEV STAVBY: D1 PHS Hulíce
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
DODAVATEL: ALGON, a.s.

se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 
IČO: 28420403

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, 
Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást 
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena 
v Kč bez DPH

DPH v Kč
Celková nabídková cena 

v Kč včetně DPH

(a)
(b) = DPH
z ceny (a)

(c) = (a) + (b)

D1 PHS Hulice 14 618 766,91 Kč
3 069 941, 

05 Kč
17 688 707,96 Kč

Součástí této Nabídky je soupis prací -  výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Jsme odpovědni za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací -  výkazu výměr. Jsme 
povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací 
-  výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné 
provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky 
uvedené v soupisu prací -  výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých 
prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné 
položce uvedené v soupisu prací -  výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, 
dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem 
položkám uvedeným v soupisu prací -  výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit 
v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených 
v soupisu prací -  výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen 
jednotlivých položek uvedených v soupisu prací -  výkazu výměr) z důvodu případné změny 
našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického 
vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách -  Obecných 
podmínkách a ve znění Smluvních podmínek -  Zvláštních podmínek stanoveno jinak



Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 90 % 14 618 766,91 Kč bez DPH

Provedení prací v rozsahu věcného 
milníku „(i) Provedení prací 
vyžadujících omezení provozu na hlavní 
trase D1 (omezením provozu se rozumí 
změna sirky ci zmenšeni poctu jízdních 
pruhů na D1, a/nebo omezení dovolené 
rychlosti na hlavní trase D1),, ve dnech

10 % 42 kalendářních dnů

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od



Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.



PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název dfla: D l PHS Hulíce

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3
ALGON, a s.
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 
Kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4, 1.3
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3 152 kalendářních dnů

Záruční doba 1.1.3.7

a)
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 
měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací na stavebních 
objektech neuvedených v bezprostředně 
předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, 
pro něž je v Technické specifikaci uvedena 
Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá 
délce Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / 
technologického zařízení / práce.

(c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy 
k nabídce.

Náklady
1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na 
https://www.sfdi.cz/

Sekce 1.1.5.6

Popis definované Sekce (je-li taková):

(i) Část Díla určená k Předčasnému užívání dle 
Pod-čl. 1.1.3.10:
SO 701 -  PHS Hulice včetně všech souvisejících 
prací a stavebních objektů podmiňujících předčasné 
užívání

Dílo 1.1.5.8 D1 PHS Hulice
Komunikační
prostředky

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky
Rozhodný jazyk 1.4 Čeština
Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština
Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 
článku 8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2
10 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky

Záruka za odstranění 
vad

4.25

3 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za 
odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím 
dílčích Záručních dob stanovených podle Pod- 
článku 1.1.3.7)

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 a)

Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 
Pod-článku 4.29

(i) Provedení prací v rozsahu Postupného 
závazného milníku (i) dle Pod-čl. 4.29

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

230.000 Kč za každý započatý den prodlení do 52. 
dne ode dne zaháj ení prací zahrnutých do 
Postupného závazného milníku (i) dle Pod-čl. 4.29 
8.700 Kč za každý započatý den prodlení od 53. 
dne ode dne zahájení prací zahrnutých do 
Postupného závazného milníku (i) dle Pod-čl. 4.29

(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl.
1.1.3.10“
50.000 Kč za každý započatý den prodlení podle 
Pod-čl. 4.29 (ii)

4.28 b)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31
30.000 Kč za každý případ porušení

4.28 c)

Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky 
stanovené koordinátorem BOZP při práci na 
Staveništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a 
bezpečnost p ři práci]
1.700 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 d)
Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 
dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 
85.000 Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení 
8 500 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

4.28 f)

Za nepředložení harmonogramu v souladu s 
ustanovením Pod-článku 8.3 [Harmonogram] a 
Pod-článku 8.6 [M írapostupu prací]
8 500 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 g)

Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k 
přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8
[Přerušení práce]
8 500 Kč za každý jednotlivý případ

4.28 h)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 
11.4
1 500 Kč za každý započatý den prodlení



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné 
milníky

4.29

Věcný milník:
(i) Provedení prací vyžadujících omezení 
provozu na hlavní trase D1 (omezením provozu 
se rozumí změna sirky či zmenšeni počtu 
jízdních pruhů na D1, a/nebo omezení dovolené 
rychlosti na hlavní trase D1)
Doba pro splnění věcného milníku 42 
kalendářních dnů

(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla 
určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 
1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace
Doba pro splnění věcného milníku: 103 
kalendářních dnů od Data zahájení prací 
oznámeného dle Pod-čl. 8.1

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 8.3

Harmonogram bude zpracován v souladu 
s Metodikou pro časové řízení u stavebních 
zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která 
je dostupná na https://www.sfdi.cz

Metoda měření 12.2 c)
Metoda měření musí být v souladu s Metodikou 
měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, 
která je dostupná na https://www.sfdi.cz

Právo na variaci 13.1
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce

Návrh na zlepšení 13.2 c) Nepoužije se

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5 b) (ii) Nepoužije se

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se

Zálohová platba 14.2 Nepoužije se
Vrácení zálohové 
platby

14.2 Nepoužije se

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)
Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 
10 %  průběžné platby

14.6 d) Nepoužije se
14.6 e) Nepoužije se

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti 
pojistné Smlouvy podle Článku 18 
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2

Výše pojistného plnění musí ke každému 
okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň 
smluvní hodnoty do té doby provedených prací 
bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Claimy zhotovitele 20.1

Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu 
s následujícími metodikami:
(i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků 
při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je 
dostupná na https://www.sfdi.cz;
(ii) Metodika pro časové řízení u stavebních 
zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která 
je dostupná na
https://www.sfdi.cz

Způsob rozhodování 
sporů

20
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/


PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude 
vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 
Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních 
podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až 
po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 
(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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O becné podmínky

-Obecná ustanovení

1.1
Definice

1.1.1
Smlouva

Ve Smluvních podmínkách („tyto Podmínky"), které obsahují Zvláštní podmínky a tyto
Obecné podmínky, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam. Slova ozna
čující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby, jestliže z kontextu
nevyplývá něco jiného.

1.1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, tyto 
Podmínky, Technická specifikace, Výkresy, Formuláře a další dokumenty 
(pokud existují) uvedené ve Smlouvě o dílo nebo v Dopise o přijetí nabídky.

1.1.1.2 „Smlouva o dílo" je dokument smlouvy o dílo (pokud existuje), na který od
kazuje Pod-článek 1.6 [Smlouva o dílo].

1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky" je Objednatelem podepsaný dopis o formálním 
přijetí Dopisu nabídky včetně jakýchkoli přiložených memorand obsahujících 
vzájemné oběma Stranami podepsané dohody. Pokud žádný takový dopis 
o přijetí nabídky neexistuje, výraz „Dopis o přijetí nabídky" je označován výra
zem Smlouva o dílo a datem vydání a přijetí Dopisu o přijetí nabídky je datum 
podpisu Smlouvy o dílo.

1.1.1.4 „Dopis nabídky" je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připra
ven Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo.

1.1.1.5 „Technická specifikace" je dokument nazvaný jako technická specifikace 
tak, jak je zahrnut ve Smlouvě včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací 
v souladu se Smlouvou. Tento dokument technicky specifikuje Dílo.

1. 1. 1.6 „Výkresy" jsou výkresy Díla tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě včetně jakých
koli jejich dodatků a modifikací vydaných Objednatelem (nebo jeho jménem) 
v souladu se Smlouvou.

1.1.1.7 „Formuláře" jsou dokumenty (nebo dokument) nazvané jako formuláře, při
pravené Zhotovitelem a předložené spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou 
zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může obsahovat Výkaz výměr, úda
je, seznamy a rozpisy položkových cen.

1.1.1.8 „Nabídka" je Dopis nabídky včetně všech ostatních dokumentů, které Zho
tovitel předložil spolu s Dopisem nabídky tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě.

1.1.1.9 „Příloha k nabídce" jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připo
jené k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást.

1.1.1.10 „Výkaz výměr" a „Seznam hodinových sazeb" jsou dokumenty tak nazva
né (pokud existují), které jsou zahrnuty ve Formulářích.
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1.1.2
Strany a osoby 1.1.2.1 „Strana" znamená podle kontextu Objednatel nebo Zhotovitel.

1.1.2.2 „Objednatel" je osoba označená jako objednatel v Příloze k nabídce a práv
ní nástupci této osoby.

1.1.2.3 „Zhotovitel" je osoba (nebo osoby) označená jako zhotovitel v Dopise na
bídky akceptovaném Objednatelem a právní nástupci této osoby (nebo 
osob).

1.1.2.4 „Správce stavby" je osoba jmenovaná Objednatelem k výkonu funkce 
Správce stavby pro účely Smlouvy a uvedená v Příloze k nabídce, nebo 
jiná osoba jmenovaná případně Objednatelem a oznámená Zhotoviteli podle 
Pod-článku 3.4 [Výměna správce stavby].

1.1.2.5 „Zástupce zhotovitele" je osoba uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, nebo 
případně jmenovaná Zhotovitelem podle Pod-článku 4.3 [Zástupce zhotovi
tele], která jedná jménem Zhotovitele.

1.1.2.6 „Personál objednatele" jsou Správce stavby, asistenti uvedení v Pod-člán
ku 3.2 [Přenesenípravomoci a pověření správcem stavby] a všichni ostatní 
pracovníci, dělníci a jiní zaměstnanci Správce stavby a Objednatele, stejně 
jako jakýkoli personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo Správcem 
stavby jako Personál Objednatele.

1.1.2.7 „Personál zhotovitele" jsou Zástupce Zhotovitele a veškerý personál, který 
Zhotovitel využívá na Staveništi a který může zahrnovat pracovníky, dělníky 
a další zaměstnance Zhotovitele a každého Podzhotovitele, stejně jako jaký
koli personál pomáhající Zhotoviteli při provádění Díla.

1.1.2.8 „Podzhotovitel" je jakákoli osoba uvedená ve Smlouvě jako podzhotovitel 
části Díla a jakákoli osoba jmenovaná jako podzhotovitel části Díla a právní 
nástupci každé takové osoby.

1.1.2.9 „Rada pro rozhodování sporů /  Dispute Adjudication Board (DAB)" je oso
ba nebo tři osoby takto uvedená(é) ve Smlouvě nebo jiná osoba(y) jmenova- 
ná(é) podle Pod-článku 20.2 [Jmenování rady pro rozhodování sporů] nebo 
Pod-článku 20.3 [Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozho
dování sporů].

1.1.3
Data, zkoušky,

1.1.2.10 „FIDIC" je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní 
federace konzultačních inženýrů.

1.1.3.1 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro předložení Nabídky.
lhůty a dokončení

1.1.3.2 „Datum zahájení prací" je datum oznámené podle Pod-článku 8.1 [Zaháje
ní prací na díle].

1.1.3.3 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce (podle 
okolností) podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] tak, jak je stanovena 
v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.4 [Prodlou
žení doby pro dokončení]), počítaná od Data zahájení prací.

1.1.3.4 „Přejímací zkoušky" jsou zkoušky specifikované ve Smlouvě nebo dohod
nuté oběma Stranami nebo nařízené jako Variace, které jsou provedeny

2 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro výstavbu



1.1.4
Peníze a platby

Obecné podmínky

podle Článku 9 [Přejímacízkoušky] před převzetím Díla nebo Sekce (podle 
okolností) Objednatelem.

1.1.3.5 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 10 [Převzetí objed
natelem].

1.1.3.6 „Zkoušky po dokončení" jsou zkoušky (jsou-li takové) specifikované 
ve Smlouvě, které jsou vykonány v souladu s ustanoveními Zvláštních pod
mínek po převzetí Díla nebo Sekce (podle okolností) Objednatelem.

1.1.3.7 „Záruční doba" je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolnos
tí) podle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování 
vad] tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle 
Pod-článku 11.3 [Prodloužení záruční doby]), počítaná od data dokončení 
Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 
a sekcí].

1.1.3.8 „Potvrzení o splnění smlouvy" je potvrzení vydané podle Pod-článku 11.9 
[Potvrzení o splnění smlouvy].

1.1.3.9 „den“ je kalendářní den a „rok“ je 365 dnů.

1.1.4.1 „Přijatá smluvní částka" je částka přijatá Dopisem o přijetí nabídky za pro
vedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.4.2 „Smluvní cena" je cena definovaná v Pod-článku 14.1 [Smluvnícena] a ob
sahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.4.3 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně vynalo
ženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a po
dobných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.4.4 „Potvrzení závěrečné platby" je potvrzení platby vydané podle Pod-článku 
14.13 [Vydání potvrzení závěrečné platby].

1.1.4.5 „Závěrečné vyúčtování" je vyúčtování definované v Pod-článku 14.11 [Žá
dost o potvrzení závěrečné platby].

1.1.4.6 „Cizí měna" je měna, v které je placena část (nebo celá) Smluvní cena, ne 
však Místní měna.

1.1.4.7 „Potvrzení průběžné platby" je potvrzení platby vydané podle Článku 14 
[Smluvní cena a platební podmínky], jiné než Potvrzení závěrečné platby.

1.1.4.8 „Místní měna" je měna Země.

1.1.4.9 „Potvrzení platby" je potvrzení platby vydané podle Článku 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky].

1.1.4.10 „Podmíněný obnos" je obnos (je-li takový) specifikovaný ve Smlouvě jako 
podmíněný obnos pro provedení jakékoli části Díla nebo pro dodávku Tech
nologického zařízení, Materiálů nebo služeb podle Pod-článku 13.5 [Podmí
něné obnosy].

1.1.4.11 „Zádržné" jsou akumulované zadržené peníze, které Objednatel zadržuje
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1.1.5
Dílo a věci pro něj určené

podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby] a vyplácí podle 
Pod-článku 14.9 [Platba zádržného].

1.1.4.12 „Vyúčtování" je vyúčtování předložené Zhotovitelem jako součást žádosti 
o potvrzení platby podle Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].

1.1.5.1 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky a další
věci potřebné pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad. Vyba
vení zhotovitele nezahrnuje Dočasné dílo, Vybavení objednatele (je-li takové), 
Technologické zařízení, Materiály a všechny jiné věci, které mají tvořit nebo 
tvoří část Stavby.

1.1.5.2 „Věci určené pro dílo" jsou Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické 
zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

1.1.5.3 „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovite
lem bez zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.

1.1.5.4 „Stavba" je trvale zabudované dílo, které má Zhotovitel provést podle 
Smlouvy.

1.1.5.5 „Technologické zařízení" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky, které 
mají tvořit nebo tvoří část Stavby.

1.1.5.6 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze k nabídce jako Sekce (je-li taková).

1.1.5.7 „Dočasné dílo" jsou všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vy
bavení zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedení a dokončení Stavby 
a odstranění všech vad.

1.1.6
Další definice

1.1.5.8 „Dílo" je Stavba a Dočasné dílo nebo kterékoli z uvedených tak, jak je to
vhodné.

1.1.6.1 „Dokumenty zhotovitele" jsou výpočty, počítačové programy a jiný soft
ware, výkresy, příručky, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li 
takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.

1.1.6.2 „Země" je země, v které se nachází Staveniště (nebo jeho většina) pro pro
vedení Stavby.

1.1.6.3 „Vybavení objednatele" jsou přístroje, stroje a dopravní prostředky (jsou-li 
takové), které dal Objednatel Zhotoviteli k dispozici, aby je využil při prove
dení Díla tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci. Vybavení objednatele 
neobsahuje Technologické zařízení, které ještě nebylo převzato Objednate
lem.

1.1.6.4 „Vyšší moc" je definována v Článku 19 [Vyšší moc].

1.1.6.5 „Právní předpisy" jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy
hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně 
ustanoveného orgánu veřejné správy.

1.1.6.6 „Zajištění splnění smlouvy" je zajištění (nebo i více různých zajištění, jsou-li 
taková) podle Pod-článku 4.2 [Zajištění splnění smlouvy].
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1.1.6.7 „Staveniště" je místo, kde má být provedena Stavba a kam má být do
dáno Technologické zařízení a Materiály, a jakékoli jiné místo specifikované 
ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.6.8 „Nepředvídatelné'' je to, co není rozumně předvídatelné zkušeným zhotovi
telem do data pro předložení Nabídky.

1.1.6.9 „Variace“ je jakákoli změna Díla nařízená nebo schválená jako variace podle 
Článku 13 [Variace a úpravy].

1.2  

Výklad Když z kontextu nevyplývá něco jiného, tak ve Smlouvě:

(a) slova v jednom rodě obsahují všechny rody;
(b) slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle 

obsahují také jednotné číslo;
(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout“ , „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadu

jí, aby dohoda byla zaznamenána písemně a
(d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhoto

vený elektronicky s výsledkem trvalého záznamu.

Slova na okraji stránek a ostatní nadpisy nesmí být při výkladu těchto Podmínek brány 
v potaz.

1.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikační prostředky Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhla

sů, určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace:

(a) písemná a odevzdaná osobně (proti potvrzení o převzetí), odeslaná poštou 
nebo kurýrem nebo přenesená s použitím jakéhokoli z dohodnutých systémů 
elektronického přenosu stanovených v Příloze k nabídce; a

(b) doručená, odeslaná nebo přenesená na adresu příjemce komunikace uvede
nou v Příloze k nabídce. Avšak:

(i) oznámí-li příjemce jinou adresu, komunikace musí být následně doručo
vána odpovídajícím způsobem; a

(ii) neuvede-li příjemce jinak při požadavku na schválení nebo souhlas, může 
být odeslána na adresu, ze které požadavek přišel.

Schválení, potvrzení, souhlasy a určení nesmí být bez závažného důvodu zdržovány 
nebo zpožďovány. Jestliže je vydáno potvrzení jedné Straně, ten, kdo ho vydal, musí 
poslat kopii druhé Straně. Jestliže jedné Straně druhá Strana nebo Správce stavby 
vydá oznámení, kopie musí být zaslána Správci stavby nebo druhé Straně, podle okol
ností.

1.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Právo a jazyk Smlouva se řídí právem země (nebo jiné jurisdikce) uvedeným v Příloze k nabídce.

Existují-li verze jakékoli části Smlouvy napsané ve více než jednom jazyce, má před
nost ta verze, která je napsaná v rozhodném jazyce uvedeném v Příloze k nabídce.

Jazykem pro komunikaci je jazyk uvedený v Příloze k nabídce. Není-li tam uvedený 
žádný jazyk, je jazykem pro komunikaci jazyk, v kterém je Smlouva (nebo její většina) 
napsaná.

Obecné podmínky © FIDIC 1999 5
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Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pro účely 
dokumentů výkladu je určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:

(a) Smlouva o dílo (existuje-li),
(b) Dopis o přijetí nabídky,
(c) Dopis nabídky,
(d) Zvláštní podmínky,
(e) tyto Obecné podmínky,
(f) Technická specifikace,
(g) Výkresy a
(h) Formuláře a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy.

Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Správce stav
by vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.

1.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva o dílo Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co
Zhotovitel obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být 
vzorový dokument přiložený k Zvláštním podmínkám. Výdaje na kolkovné a podobné 
poplatky (jsou-li takové) vyžadované právem v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo 
musí uhradit Objednatel.

1.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postoupení Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek
nebo prospěch z ní. Avšak jedna i druhá Strana:

a) může postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody 
s druhou Stranou, podle volného uvážení této druhé Strany a

b) může, jako zajištění ve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své prá
vo na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné.

1.8  

Péče o dokumenty Technická specifikace a Výkresy musí být pod dohledem a v péči Objednatele. Není-
a jejich dodání -li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí být dvě kopie Smlouvy a každého následného

Výkresu poskytnuty Zhotoviteli, který si může na své náklady udělat nebo vyžádat další 
kopie.

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud 
a dokud nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel 
musí poskytnout Správci stavby šest kopií každého z Dokumentů zhotovitele.

Zhotovitel musí mít na Staveništi kopii Smlouvy, publikací uvedených v Technické spe
cifikaci, Dokumentů zhotovitele (jsou-li nějaké), Výkresů a Variací a ostatní komunikace 
vedené podle Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoli rozumné době právo 
přístupu ke všem těmto dokumentům.

Jestliže se některá ze Stran dozví o chybě nebo vadě technické povahy v dokumentu, 
který byl připraven k použití při provedení Díla, tato Strana musí dát okamžitě druhé 
Straně o takové chybě nebo vadě oznámení.

1.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděné výkresy Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je pravděpodobné, že se Dílo
a pokyny zpozdí nebo se ztíží podmínky jeho provádění z důvodu, že Zhotoviteli nebude vy-
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1.10 ----------------------------

Užívání dokumentů 
zhotovitele objednatelem

1.11

Užívání dokumentů 
objednatele zhotovitelem

dán potřebný výkres nebo pokyn v určité konkrétní lhůtě, která musí být přiměřená. 
Oznámení musí obsahovat podrobnosti o tomto potřebném výkresu nebo pokynu, 
podrobnosti o tom, proč a do kdy by měl být vydán, a podrobnosti o povaze a rozsahu 
zpoždění a ztížených podmínek, ke kterým pravděpodobně dojde, když bude potřeb
ný výkres nebo pokyn vydán pozdě.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Správce 
stavby nevydal oznámením požadovaný výkres nebo pokyn v přiměřené lhůtě specifi
kované v oznámení s uvedením podpůrných podrobností, musí dát Zhotovitel Správci 
stavby další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimyzhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zisku, 
pokud a do té míry, do jaké bylo nekonání Správce stavby způsobeno chybou nebo 
zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele nebo je
jich zpožděným předložením.

Mezi Stranami platí, že si Zhotovitel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Dokumentům zhotovitele (a jiným dokumentům tvořícím projektovou do
kumentaci) vyhotoveným Zhotovitelem (nebo jeho jménem).

Platí, že Zhotovitel (podpisem Smlouvy) poskytl Objednateli rozsahem ani způsobem 
neomezenou, postupitelnou, nevýhradní a bezúplatnou licenci k rozmnožování, roz
šiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele, včetně zhotovování a užívání jejich 
modifikací. Tato licence musí:

a) platit po skutečnou nebo předpokládanou (cokoliv je delší) dobu životnosti pří
slušných částí Díla,

b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmno
žování, rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokonče
ní, provozu, údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a

c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů 
a jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi 
a na dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 
vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem.

Dokumenty zhotovitele a jiné dokumenty tvořící projektovou dokumentaci vyhotove
nou Zhotovitelem (nebo jeho jménem) nesmí být bez souhlasu Zhotovitele Objednate
lem (nebo jeho jménem) rozmnožovány, rozšiřovány nebo jinak užívány třetími stranami 
pro jiné účely, než uvedené v tomto Pod-článku.

Mezi Stranami platí, že si Objednatel ponechá autorská práva a další práva duševního 
vlastnictví k Technické specifikaci, Výkresům a jiným dokumentům vyhotoveným Ob
jednatelem (nebo jeho jménem). Zhotovitel může, na vlastní náklady, kopírovat, pou
žívat a získávat informace z těchto dokumentů pro účely vyplývající ze Smlouvy. Bez
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souhlasu Objednatele je Zhotovitel nesmí kopírovat, používat nebo poskytovat třetím 
stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

1.12  

Důvěrné informace Zhotovitel musí poskytnout všechny důvěrné a jiné informace, které může Správce
stavby rozumně požadovat k tomu, aby si ověřil, že Zhotovitel postupuje v souladu se 
Smlouvou.

1.13  

Soulad Zhotovitel musí při plnění Smlouvy jednat v souladu s příslušnými Právními předpisy.
s právními předpisy Není-li ve Zvláštních podmínkách uvedeno jinak:

a) Objednatel získal (nebo musí získat) územní nebo podobná povolení pro Stavbu 
a jakákoli další povolení popsaná v Technické specifikaci jako povolení, která 
měl (nebo má) získat Objednatel; a Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a za
jistit, aby mu nevznikla újma v důsledku toho, že se to Objednateli nepodařilo; a

b) Zhotovitel musí podat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a po
platky a získat veškerá povolení, licence a schválení požadované Právními před
pisy ve vztahu k provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad; a Zhoto
vitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v důsledku 
toho, že se to Zhotoviteli nepodařilo.

1.14  

Společná a nerozdílná Jestliže Zhotovitel vytvoří (podle příslušných Právních předpisů) společný podnik, kon- 
odpovědnost sorcium nebo jiné neregistrované seskupení dvou nebo více osob:

a) tyto osoby musí být společně a nerozdílně odpovědny Objednateli za splnění 
Smlouvy;

b) tyto osoby musí oznámit Objednateli svého představitele, který musí být opráv
něn zavazovat Zhotovitele a každou z těchto osob; a

c) Zhotovitel nesmí měnit své složení nebo právní status bez předchozího souhla
su Objednatele.

>jedrObjednatel

2.1

Právo přístupu Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na všechny části Staveniště,
na staveniště předat mu je a umožnit mu jejich užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze

k nabídce. Toto právo a možnost užívání nemusí náležet pouze Zhotoviteli. Jestliže 
musí Objednatel podle Smlouvy předat k užívání (Zhotoviteli) nějaký základ, konstruk
ci, technologické zařízení nebo prostředek přístupu na staveniště, musí to Objednatel 
udělat v době a způsobem stanoveným v Technické specifikaci. Avšak Objednatel 
může odepřít jakékoli takové právo, předání a možnost užívání dokud neobdrží Zajiš
tění splnění smlouvy.

Jestliže v Příloze k nabídce není uvedená žádná taková doba, musí Objednatel Zhoto
viteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat ho a umožnit jeho užívání během 
doby potřebné k tomu, aby bylo Zhotoviteli umožněno postupovat v souladu s harmo
nogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram].

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako následek toho, že Objednatel 
neposkytl Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště, nepředal mu ho nebo mu neumož

8 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro výstavbu



nil jeho užívání během takové doby, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určen/], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Avšak Zhotovitel není oprávněn k takovému prodloužení doby, Nákladům nebo zis
ku, pokud a do té míry, do jaké bylo uvedené neplnění Objednatele způsobeno chy
bou nebo zpožděním Zhotovitele, včetně chyby v jakýchkoli Dokumentech zhotovitele 
nebo jejich zpožděným předložením.

2.2  

Povolení, licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel (jestliže je v postavení, které mu to umož-
a schválení ňuje) poskytnout Zhotoviteli přiměřenou podporu:

(a) zaopatřením kopií Právních předpisů Země, které se vztahují ke Smlouvě, ale 
nejsou běžně dostupné,

(b) při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována Právními předpisy Země:

(i) které je Zhotovitel povinen obstarat podle Pod-článku 1.13 [Soulad 
s právními předpisy],

(ii) pro dodávku Věcí určených pro dílo, včetně proclení a
(iii) pro vývoz Vybavení zhotovitele při odklízení ze Staveniště.

2.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál objednatele Objednatel musí zajistit, aby Personál objednatele a Objednatelovi další zhotovitelé
na Staveništi:

(a) spolupracovali se Zhotovitelem v jeho úsilí podle Pod-článku 4.6 [Spolupráce] a
(b) přijali opatření podobná těm, která je povinen přijmout Zhotovitel podle pod- 

-odstavců (a), (b) a (c) Pod-článku 4.8 [Bezpečnost práce] a podle Pod-článku 
4.18 [Ochrana životního prostředí].

2.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění financování Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený
objednatelem důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit

Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 [Smluvní 
cena a platební podmínky]. Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou 
změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení 
s podrobnými údaji.

2.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Claimy objednatele Jestliže se Objednatel domnívá, že je oprávněn k platbě podle jakéhokoli Článku těch

to Podmínek nebo jinak v souvislosti se Smlouvou anebo k prodloužení Záruční doby, 
musí dát Objednatel nebo Správce stavby Zhotoviteli oznámení nároku (claimu) s uve
dením podrobností. Toto oznámení však není požadováno pro platby podle Pod-člán
ku 4.19 [Elektřina, voda a plyn), podle Pod-článku 4.20 [Vybaveníobjednatele a objed
natelem volně poskytovaný materiál] a pro další služby požadované Zhotovitelem.
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Oznámení musí být podáno co nejdříve, jak je to prakticky možné po tom, co si Objed
natel uvědomil skutečnost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení vztahující 
se k prodloužení Záruční doby musí být podáno před uplynutím této doby.

Podrobnosti musí specifikovat Článek nebo jinou podstatu claimu a musí obsaho
vat zdůvodnění částky anebo prodloužení, ke kterým se Objednatel domnívá, že je 
v souvislosti se Smlouvou oprávněn. Správce stavby pak musí postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil (i) částku (je-li nějaká), k jejíž platbě 
Zhotovitelem je Objednatel oprávněn anebo (ii) prodloužení (je-li nějaké) Záruční doby 
v souladu s Pod-článkem 11.3 [Prodloužení záruční doby].

Tato částka může být zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a Potvrzení platby. 
Objednatel je oprávněn k zápočtu nebo jakémukoli odpočtu z částky potvrzené v Po
tvrzení platby nebo jakkoli nárokovat vůči Zhotoviteli pouze v souladu s tímto Pod- 
-článkem.

Správc e stavby

3.1
Povinnosti a pravomoc Objednatel je povinen jmenovat Správce stavby, který musí vykonávat povinnosti jemu
správce stavby stanovené ve Smlouvě. Správce stavby musí zaměstnat inženýry a další odborníky

s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinností.

Správce stavby nemá žádnou pravomoc měnit Smlouvu.

Správce stavby vykonává pravomoc náležející Správci stavby tak, jak je stanoveno 
ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývá. Jestliže je po Správci stavby požadováno, 
aby získal schválení Objednatele před výkonem určité konkrétní pravomoci, musí být 
takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách. Objednatel se zavazuje dále 
neomezovat pravomoc Správce stavby jinak, než jak je dohodnuto se Zhotovitelem.

Vykonává-li však Správce stavby určitou konkrétní pravomoc, pro kterou je požado
váno schválení Objednatele, platí (pro účely Smlouvy), že Objednatel souhlas poskytl.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) platí, že kdykoli Správce stavby plní povinnosti nebo vykonává pravomoci kon
krétně určené ve Smlouvě nebo nutně ze Smlouvy vyplývající, jedná jménem 
Objednatele;

(b) Správce stavby nemá žádnou pravomoc zbavit kteroukoli ze Stran jakýchkoli 
povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy; a

(c) jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, přezkoumání, kontrola, pokyn, 
oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné jednání Správce stavby 
(včetně absence neschválení) nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti, kte
rou má podle Smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, opomenutí, nesrovna
losti a nesoulady.

3.2 ----------------------

Přenesení pravomoci 
a pověření správcem 
stavby

Správce stavby může případně přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asis
tenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Mezi tako
vé asistenty může patřit stálý technický dozor anebo nezávislí inspektoři jmenovaní 
ke kontrolám a zkouškám položek Technologického zařízení anebo Materiálů. Pře-
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nesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, 
dokud jeho kopie neobdrží obě Strany. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, 
Správce stavby nesmí přenést pravomoc určit v jakékoli záležitosti v souladu s Pod- 
-článkem 3.5 [Určení].

Asistenti musí být osoby s vhodnou kvalifikací, kompetentní k výkonu těchto povinnos
tí a uplatňování takové pravomoci, plynule ovládající jazyk pro komunikaci definovaný 
v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk].

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plněním po
vinností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přene
sením pravomocí anebo pověřením. Jakékoli schválení, ověření, potvrzení, souhlas, 
přezkoumání, kontrola, pokyn, oznámení, návrh, požadavek, zkouška nebo podobné 
jednání asistenta v souladu s přenesením pravomocí anebo pověřením musí mít stejný 
účinek, jako kdyby šlo o jednání Správce stavby. Avšak:

(a) jakákoli absence neschválení nějaké práce, Technologického zařízení nebo Ma
teriálů není schválením, a proto nesmí mít vliv na právo Správce stavby odmít
nout práci, Technologické zařízení nebo Materiály;

(b) jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoli určení nebo pokyn asistenta, může Zho
tovitel postoupit záležitost Správci stavby, který musí okamžitě potvrdit, zvrátit 
nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.

3.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny správce stavby Správce stavby může Zhotoviteli (kdykoli) vydat pokyny a dodatečné nebo modifiko
vané Výkresy nutné pro provedení Díla a odstranění všech vad. Vše uvedené musí 
být v souladu se Smlouvou. Zhotovitel smí přijmout pokyny pouze od Správce stav
by nebo jeho asistenta, na kterého byla přenesena příslušná pravomoc podle tohoto 
Článku. Jestliže pokyn představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace a úpravy].

Zhotovitel musí plnit pokyny dané Správcem stavby nebo pověřeným asistentem v ja
kékoli záležitosti vztahující se ke Smlouvě. Vždy, když je to možné, musí být jejich 
pokyny písemné. Jestliže Správce stavby nebo pověřený asistent:

(a) vydá ústní pokyn,
(b) obdrží písemné potvrzení pokynu od (nebo jménem) Zhotovitele do dvou pra

covních dnů po vydání pokynu a
(c) neodpoví vydáním písemného odmítnutí anebo pokynem do dvou pracovních 

dnů po přijetí potvrzení,

pak je toto potvrzení písemným pokynem Správce stavby nebo pověřeného asistenta 
(podle okolností).

3.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výměna správce stavby Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně
než 42 dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, 
adresy a relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. Objednatel 
nesmí vyměnit Správce stavby za osobu, proti které vznese Zhotovitel důvodnou ná
mitku podáním oznámení Objednateli s uvedením podpůrných podrobností.

3.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Určení Kdykoli tyto Podmínky předvídají, že musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-
-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil nějakou záležitost, musí se Správce stav
by ve věci poradit s každou ze Stran a snažit se dosáhnout dohody. Jestliže dohody
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není dosaženo, musí Správce stavby ve věci spravedlivě určit v souladu se Smlouvou 
s tím, že vezme v úvahu všechny relevantní okolnosti.

Správce stavby musí dát oběma Stranám oznámení o jakékoli dohodě nebo určení 
s uvedením podpůrných podrobností. Každá ze Stran se musí dohodou nebo určením 
řídit, pokud a dokud nebudou revidovány podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí 
řízení].

Zh

4.1

Obecné povinnosti Zhotovitel musí Dílo vyprojektovat (v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě), provést
zhotovitele a dokončit v souladu se Smlouvou a pokyny Správce stavby a musí odstranit všechny

vady Díla.

Zhotovitel musí dodat Technologické zařízení a Dokumenty zhotovitele specifikované 
ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební ma
teriál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, požadované pro a za úče
lem uvedeného vyprojektování, provedení, dokončení a odstranění vad.

Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech činností na Stave
ništi a všech postupů výstavby. S výjimkou rozsahu, který je specifikovaný ve Smlouvě, 
(i) je Zhotovitel odpovědný za všechny Dokumenty zhotovitele, Dočasné dílo a pro
jektovou dokumentaci každé položky Technologického zařízení a Materiálů tak, jak je 
u této položky požadováno pro zajištění jejího souladu se Smlouvou, a (ii) není Zhotovitel 
v ostatních případech odpovědný za projektovou dokumentaci nebo specifikaci Stavby.

Zhotovitel musí, kdykoli vznese Správce stavby požadavek, předložit podrobnosti 
o opatřeních a postupech, které navrhuje použít pro provedení Díla. Bez předchozího 
oznámení Správci stavby nesmí dojít k žádné významné odchylce od těchto opatření 
a postupů.

Jestliže Smlouva specifikuje, že Zhotovitel musí vyprojektovat nějakou část Stavby 
pak, není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách:

(a) musí Zhotovitel předložit Správci stavby Dokumenty zhotovitele pro tuto část 
v souladu s postupy specifikovanými ve Smlouvě;

(b) tyto Dokumenty zhotovitele musí být v souladu s Technickou specifikací a Výkre
sy, musí být napsány v jazyce pro komunikaci určeném v Pod-článku 1.4 [Právo 
a jazyk] a musí obsahovat dodatečné informace, které Správce stavby požaduje 
doplnit k Výkresům pro koordinaci projektové dokumentace obou Stran;

(c) je Zhotovitel odpovědný za tuto část, která, když je Dílo dokončené, musí být 
vhodná k účelu, ke kterému je tato část zamýšlená tak, jak je uvedeno ve Smlou
vě; a

(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel předložit Správci stavby 
dokumentaci skutečného provedení a příručky pro provoz a údržbu v souladu 
s Technickou specifikací a dostatečně podrobné tak, aby Objednatel tuto část 
Díla mohl provozovat, udržovat, demontovat, smontovat, upravovat a opravo
vat. Tato část nesmí být považována za dokončenou pro účely převzetí podle 
Pod-článku 10.1 [Převzetídíla a sekcí], dokud tato dokumentace a příručky ne
budou předloženy Správci stavby.
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4.2 ----------------------------

Zajištění splnění smlouvy

4.3 ----------------------

Zástupce zhotovitele

Zhotovitel musí získat (na své náklady) Zajištění splnění smlouvy za řádné splnění 
smluvních povinností v částce a měnách uvedených v Příloze k nabídce. Jestliže v Pří
loze k nabídce není žádná částka uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí Zajištění splnění smlouvy doručit Objednateli do 28 dnů po tom, co 
obdržel Dopis o přijetí nabídky, a musí poslat kopii Správci stavby. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schvá
leny Objednatelem, a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné 
formě schválené Objednatelem.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a vymahatelné, dokud 
Zhotovitel neprovede a nedokončí Dílo a neodstraní všechny vady. Jestliže podmínky 
Zajištění splnění smlouvy specifikují datum skončení jeho platnosti a Zhotovitel se ne
stal oprávněným k obdržení Potvrzení o splnění smlouvy do data 28 dnů před uplynu
tím doby jeho platnosti, musí Zhotovitel platnost Zajištění splnění smlouvy prodloužit, 
dokud nebude Dílo dokončeno a všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl
nou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží tak, jak byla se Zho
tovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimyobjednatele] nebo 
Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízeni] do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku
15.2 [Odstoupeníobjednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon
čení vydáno.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Zajištění splnění smlouvy v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí vrátit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 21 dnů po tom, co ob
držel kopii Potvrzení o splnění smlouvy.

Zhotovitel musí jmenovat Zástupce zhotovitele a musí mu dát všechny pravomoci po
třebné k jednání jménem Zhotovitele podle Smlouvy.

Není-li Zástupce zhotovitele uveden ve Smlouvě, musí Zhotovitel, před Datem zahá
jení prací, předložit Správci stavby k odsouhlasení jméno a podrobnosti osoby, kterou 
Zhotovitel navrhuje jmenovat jako Zástupce zhotovitele. Jestliže je vydání souhlasu 
zdržováno, nebo následně odvoláno, nebo jestliže se ukáže, že jmenovaná osoba není 
schopna funkci Zástupce zhotovitele vykonávat, musí Zhotovitel obdobně předložit 
jméno a podrobnosti jiné vhodné osoby pro takovéto jmenování.

Zhotovitel nesmí bez předchozího souhlasu Správce stavby odvolat jmenování Zá
stupce zhotovitele nebo jmenovat náhradu.
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Zástupce zhotovitele musí veškerý svůj čas věnovat tomu, aby řídil plnění Smlouvy 
Zhotovitelem. Jestliže má být Zástupce zhotovitele během provádění Díla dočasně ne
přítomen na Staveništi, musí být jmenován vhodný náhradník, pod podmínkou před
chozího souhlasu Správce stavby, a Správci stavby to musí být patřičně oznámeno.

Zástupce zhotovitele musí, jménem Zhotovitele, přijímat pokyny podle Pod-článku 3.3 
[Pokyny Správce stavby].

Zástupce zhotovitele může přenést jakékoli oprávnění, funkce nebo pravomoc na ja
koukoli kompetentní osobu a může toto přenesení kdykoli odvolat. Jakékoli přenese
ní nebo odvolání není účinné, dokud Správce stavby neobdrží předchozí oznámení 
podepsané Zástupcem zhotovitele označující osobu a specifikující oprávnění, funkce 
nebo pravomoc, které jsou přeneseny nebo odvolány.

Zástupce zhotovitele a všechny tyto osoby musí plynně ovládat jazyk pro komunikaci 
definovaný v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk].

4.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzhotovitelé Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům.

Zhotovitel je odpovědný za jednání a porušení smluvních povinností jakéhokoli Podzho-
tovitele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců tak, jako kdyby šlo o jednání a porušení
smluvních povinností Zhotovitele. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel nemusí získat souhlas k dodavatelům Materiálů nebo podzhotovitel- 
ské smlouvě, pro kterou je ve Smlouvě uveden Podzhotovitel;

(b) k ostatním navrhovaným Podzhotovitelům musí Zhotovitel získat předchozí sou
hlas Správce stavby;

(c) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 28 dnů předem oznámení o za
mýšleném datu zahájení každé práce Podzhotovitele a o zahájení takové práce 
na Staveništi; a

(d) každá podzhotovitelská smlouva musí obsahovat ustanovení, která opravňu
jí Objednatele požadovat postoupení podzhotovitelské smlouvy Objednateli 
podle Pod-článku 4.5 [Postoupení užitku z podzhotovitelské smlouvy] (jestliže 
a když je to použitelné) nebo v případě ukončení podle Pod-článku 15.2 [Od
stoupení objednatelem].

4.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postoupení užitku Jestliže závazky Podzhotovitele přesahují datum uplynutí příslušné Záruční doby
z podzhotovitelské a Správce stavby dá, před tímto datem, Zhotoviteli pokyn, aby postoupil užitek z těch-
smlouvy to závazků Objednateli, pak to Zhotovitel musí udělat. Není-li v postoupení stanoveno

jinak, Zhotovitel nemá žádnou odpovědnost Objednateli za práce vykonané Podzho- 
tovitelem potom, co toto postoupení nabude účinnosti.

4.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce Zhotovitel musí tak, jak je to specifikováno ve Smlouvě nebo na základě pokynu Správ
ce stavby, zabezpečit vhodné podmínky pro výkon práce:

(a) Personálu objednatele,
(b) jakýchkoli jiných zhotovitelů zaměstnaných Objednatelem a
(c) zaměstnanců jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy,

kteří mohou být zaměstnáni na Staveništi nebo v jeho blízkosti při provádění nějaké 
práce nezahrnuté ve Smlouvě.
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Každý takový pokyn představuje Variaci, jestliže a do té míry, jak Zhotoviteli způsobuje 
Nepředvídatelné Náklady. Služby pro tyto zaměstnance a jiné zhotovitele mohou za
hrnovat použití Vybavení zhotovitele, Dočasného díla nebo zajištění přístupu, za které 
odpovídá Zhotovitel.

Jestliže se podle Smlouvy po Objednateli požaduje, aby Zhotoviteli předal a umožnil 
užívání jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení nebo prostředku pří
stupu v souladu s Dokumenty zhotovitele, musí Zhotovitel předložit takové dokumenty 
Správci stavby v čase a způsobem stanoveným v Technické specifikaci.

4.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vytyčení Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám

specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby. Zhotovitel je odpo
vědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmís
tění, výškách, rozměrech a trasování Díla.

Objednatel je odpovědný za jakékoli chyby v těchto specifikovaných nebo oznáme
ných referenčních prvcích, avšak Zhotovitel musí vynaložit přiměřené úsilí, aby ověřil 
jejich přesnost předtím, než je využije.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu provedení práce, jejíž 
potřeba vyvstala v důsledku chyby v těchto referenčních prvcích a zkušený zhotovitel 
nemohl rozumně chybu objevit a vyhnout se tomuto zpoždění anebo Nákladům, musí 
dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy 
zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu nemohla 
být chyba objevena a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) 
a (b) vztahující se k tomuto rozsahu.

4.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpečnost práce Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře

kážky, a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře

vzetí podle Článku 10 [Převzetí objednatelem] a
(e) zajistit jakékoli Dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

4.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění kvality Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování poža
davků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Správce 
stavby je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Obecné podmínky

Před zahájením každé fáze projektování nebo provádění Díla musí být Správci stavby
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předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující 
dodržování systému. V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument tech
nické povahy, musí být na samotném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o před
chozím schválení Zhotovitelem.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, 
závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.

4.10  

Údaje o staveništi Objednatel musí Zhotoviteli před Základním datem poskytnout pro informaci všechny
relevantní údaje, které má Objednatel k dispozici o podpovrchových a hydrologických 
poměrech Staveniště, včetně aspektů týkajících se životního prostředí. Obdobným 
způsobem musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli všechny takové údaje, které Ob
jednatel získá po Základním datu. Za interpretaci všech takových údajů je odpovědný 
Zhotovitel.

Do té míry, do jaké to bylo možné (s ohledem na náklady a čas), se má za to, že Zho
tovitel obdržel všechny potřebné informace, co se týče rizik, nejistot a jiných okolností, 
které mohou mít vliv nebo účinek na Nabídku nebo Dílo. Do té samé míry se má za to, 
že Zhotovitel zkontroloval a přezkoumal Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje 
a ostatní dostupné informace a že byl před předložením Nabídky uspokojen, pokud 
jde o všechny relevantní údaje včetně (bez omezení):

(a) formy a povahy Staveniště včetně podpovrchových podmínek,
(b) hydrologických a klimatických podmínek,
(c) rozsahu a povahy práce a Věcí určených pro dílo potřebných pro provedení 

a dokončení Díla a odstranění všech vad,
(d) Právních předpisů, postupů a pracovněprávní praxe v Zemi a
(e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energii, dopra

vu, vodu a další služby.

4.11  

Dostatečnost přijaté Platí, že Zhotovitel: 
smluvní částky

(a) se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti Přijaté smluvní částky a
(b) založil Přijatou smluvní částku na údajích, interpretacích, potřebných informa

cích, kontrolách, přezkoumáních a uspokojení se ve věci všech relevantních 
záležitostí, které jsou zmíněny v Pod-článku 4.10 [Údaje o staveništi].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech zá
vazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) 
a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

4.12  

Nepředvídatelné V tomto Pod-článku jsou „fyzické podmínky" přírodní fyzické podmínky a umělé a jiné
fyzické podmínky fyzické překážky a znečišťující látky, s kterými se Zhotovitel setká na Staveništi při

provádění Díla včetně podpovrchových a hydrologických podmínek, ale s vyloučením 
klimatických podmínek.

Jestliže se Zhotovitel setká s nepříznivými fyzickými podmínkami, které považuje 
za „Nepředvídatelné", musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení co nejdříve, jak je 
to možné.

V tomto oznámení musí být fyzické podmínky popsány tak, aby mohly být Správcem 
stavby zkontrolovány, a musí být stanoveny důvody, proč je Zhotovitel považuje za Ne
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předvídatelné. Zhotovitel musí pokračovat v provádění Díla s využitím takových vhod
ných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto fyzické podmínky, a musí 
jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá Správce stavby. Jestliže pokyn 
představuje Variaci, použije se Článek 13 [Variace a úpravy].

Jestliže a do té míry, do jaké se Zhotovitel setká s fyzickými podmínkami, které jsou Ne
předvídatelné, dá takové oznámení a vznikne mu zpoždění anebo Náklady kvůli těmto 
podmínkám, je Zhotovitel oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení takového oznámení a kontrole anebo prošetření těchto fyzických pod
mínek musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby 
dohodl nebo určil, (i) zda a (jestliže ano) v jakém rozsahu byly tyto fyzické podmínky 
Nepředvídatelné a (ii) záležitosti popsané ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b) 
vztahující se k tomuto rozsahu.

Avšak předtím, než jsou dodatečné Náklady definitivně dohodnuty nebo určeny po
dle pod-odstavce (ii), může Správce stavby také posoudit, zda jiné fyzické podmínky 
v podobných částech Díla (jsou-li takové) nebyly příznivější, než mohlo být rozumně 
předpokládáno Zhotovitelem, když předkládal Nabídku. Jestliže a do té míry, do jaké 
byly takové příznivější podmínky zaznamenány, může Správce stavby postupovat 
v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určen/], aby dohodl nebo určil snížení Nákladů vznik
lých v důsledku těchto podmínek, které může být zahrnuto (jako odpočet) do Smluvní 
ceny a Potvrzení platby. Avšak celkový vliv všech úprav podle pod-článku (b) a veškerá 
tato snížení pro všechny takové fyzické podmínky zaznamenané v podobných částech 
Díla, nesmí mít za následek celkové snížení v rámci Smluvní ceny.

Správce stavby může vzít v úvahu jakýkoli důkaz o fyzických podmínkách předvída
ných Zhotovitelem při předložení Nabídky, který může být dán k dispozici Zhotovite
lem, ale není žádným takovým důkazem vázán.

4.13  

Práva cesty a zařízení Zhotovitel musí nést všechny náklady a poplatky za zvláštní anebo dočasná práva ces
ty, která potřebuje, včetně těch pro přístup na Staveniště. Zhotovitel musí také získat, 
na své riziko a náklady, jakákoli dodatečná zařízení mimo Staveniště, která potřebuje 
pro účely Díla.

4.14  

Předcházení Zhotovitel nesmí zbytečně nebo nevhodně omezovat:
obtěžování výstavbou

(a) veřejnost nebo
(b) přístup k jakýmkoli cestám a stezkám pro pěší a jejich užívání a obývání bez 

ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držbě Objednatele nebo někoho jiného.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které vyplývají z jakéhokoli takového zbytečného nebo nevhodného obtěžo
vání.

4.15  

Přístupové cesty Platí, že Zhotovitel byl uspokojen, co se týče vhodnosti a dostupnosti přístupových
cest na Staveniště. Zhotovitel musí vyvinout přiměřené úsilí, aby zabránil poškození
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jakékoli silnice nebo mostu dopravou Zhotovitele nebo Personálem zhotovitele. Toto
úsilí zahrnuje používání vhodných vozidel a cest.

Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je (ve vztahu mezi Stranami) odpovědný za údržbu, která může být 
požadována, protože používá přístupové cesty;

(b) Zhotovitel musí poskytnout veškeré potřebné značky a směrovky podél pří
stupových cest a musí získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována 
od příslušných úřadů při využití cest, značek a směrovek Zhotovitelem;

(c) Objednatel není odpovědný za jakékoli nároky, které mohou vzniknout při využití 
jakékoli přístupové cesty nebo jinak související s využitím přístupové cesty;

(d) Objednatel nezaručuje vhodnost ani dostupnost jednotlivých přístupových cest a
(e) Náklady vzniklé z důvodu nevhodnosti nebo nedostupnosti přístupových cest 

pro využití požadované Zhotovitelem nese Zhotovitel.

4.16  

Přeprava věcí Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:
určených pro dílo

(a) Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, 
kdy bude na Staveniště dodáno jakékoli Technologické zařízení nebo nějaká 
významná položka jiných Věcí určených pro dílo;

(b) Zhotovitel je odpovědný za zabalení, naložení, přepravu, příjem, vyložení, 
uskladnění a ochranu veškerých Věcí určených pro dílo a jiných věcí požadova
ných pro Dílo; a

(c) Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v přípa
dě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a vý
dajů na právní služby), které vyplývají z přepravy Věcí určených pro dílo, a musí 
projednat a zaplatit všechny nároky, které vznikly z jejich přepravy.

4.17  

Vybavení zhotovitele Zhotovitel je odpovědný za veškeré Vybavení zhotovitele. Po umístění Vybavení zho
tovitele na Staveniště platí, že Vybavení zhotovitele je určeno výlučně pro provedení 
Díla. Zhotovitel nesmí odvést ze Staveniště žádnou významnou položku Vybavení zho
tovitele bez souhlasu Správce stavby. Avšak souhlas není požadován pro dopravní 
prostředky převážející Věci určené pro dílo nebo Personál zhotovitele ze Staveniště.

4.18  

Ochrana životního Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, aby
prostředí chránil životní prostředí (jak na Staveništi, tak mimo ně) a omezil škody a obtěžování lidí

a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi.

Zhotovitel musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z činnosti Zho
tovitele nepřesáhly hodnoty označené v Technické specifikaci a nepřesáhly hodnoty 
nařízené příslušnými Právními předpisy.

4.19  

Elektřina, voda a plyn Zhotovitel je odpovědný, není-li níže uvedeno jinak, za obstarání veškeré energie, vody
a jiných služeb, které potřebuje.

Zhotovitel je oprávněn používat pro účely Díla takové zdroje elektřiny, vody a plynu 
a jiných služeb, které jsou dostupné na Staveništi a jejichž podrobnosti a ceny jsou 
stanoveny v Technické specifikaci. Zhotovitel musí na své riziko a náklady obstarat 
jakékoli přístroje potřebné pro využití těchto služeb Zhotovitelem a pro měření spotře
bovaných množství.
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4.20 ----------------------

Vybavení objednatele 
a objednatelem volně 
poskytovaný materiál

4.21 -------------------------

Zprávy o postupu prací

Spotřebovaná množství a částky způsobilé k platbě (v těchto stanovených cenách) 
za takové služby musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v souladu s Pod- 
-článkem 2.5 [Claimy objednatele] a Pod-článkem 3.5 [Určení]. Zhotovitel musí tyto 
částky Objednateli zaplatit.

Objednatel musí dát Zhotoviteli k dispozici Vybavení objednatele (je-li takové) pro po
užití Zhotovitelem při provádění Díla v souladu s podrobnostmi, plány a cenami stano
venými v Technické specifikaci. Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak:

(a) Objednatel je odpovědný za Vybavení objednatele, mimo případ, kdy
(b) je za nějakou položku Vybavení objednatele odpovědný Zhotovitel, protože s ní 

kdokoli z Personálu zhotovitele pracuje, jede v ní, řídí ji, ovládá ji nebo jí disponuje.

Příslušná množství a částky způsobilé k platbě (v takových stanovených cenách) 
za použití Vybavení objednatele musí být dohodnuty nebo určeny Správcem stavby 
v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele] a Pod-článkem 3.5 [Určení]. Zhoto
vitel musí tyto částky Objednateli zaplatit.

Objednatel dodá bezplatně „volně poskytované materiály" (jsou-li takové) v souladu 
s podrobnostmi stanovenými v Technické specifikaci. Objednatel musí, na své riziko 
a náklady, poskytnout tyto materiály v čase a místě uvedeném ve Smlouvě. Zhotovitel 
je potom vizuálně zkontroluje a musí dát okamžitě oznámení Správci stavby, jestliže 
mají tyto materiály nějaký nedostatek, vadu nebo je porušena nějaká související povin
nost. Pokud není dohodnuto oběma Stranami jinak, Objednatel musí ihned nedosta
tek, vadu nebo porušení odstranit.

Po této vizuální kontrole tyto volně poskytované materiály přecházejí pod dohled 
a do péče Zhotovitele. Povinnosti Zhotovitele dohlížet, starat se a pečovat nezbavují 
Objednatele odpovědnosti za jakékoli nedostatky, vady a porušení, které nejsou zřej
mé z vizuální kontroly.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu 
prací připraveny Zhotovitelem a předloženy Správci stavby v šesti kopiích. První zpráva 
musí pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu 
zahájení prací. Zprávy pak musí být předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posled
ním dni období, kterého se týká.

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu do
končení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla.

Každá zpráva musí obsahovat:

(a) grafická znázornění a podrobné popisy postupu včetně každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení; včetně těchto etap pro 
práce každého z jmenovaných Podzhotovitelů (podle definice v Článku 5 [Jme
novaní podzhotovitelé]);

(b) fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;
(c) u výroby každé z hlavních položek Technologického zařízení a Materiálů, jmé

no výrobce, místo výroby, procentuálně vyjádřenou rozpracovanost a skutečná 
nebo předpokládaná data:

(i) zahájení výroby,
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(ii) Zhotovitelových kontrol,
(iii) zkoušek a
(iv) odeslání a doručení na Staveniště;

(d) údaje popsané v Pod-článku 6.10 [Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele];
(e) kopie dokumentů o zajištění kvality, výsledcích zkoušek a certifikátů Materiálů;
(f) seznam oznámení podaných podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] a ozná

mení podaných podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele];
(g) statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných 

nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti; a
(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu s uvedením podrobností o jakékoli 

události nebo okolnosti, která může ohrozit dokončení v souladu se Smlouvou 
a s uvedením opatření, která jsou (nebo budou) přijata k překonání zpoždění.

4.22  

Zabezpečení staveniště Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Zhotovitel je odpovědný za to, aby se na Staveništi nepohybovaly neoprávněné 
osoby a

(b) oprávněné osoby se musí omezovat pouze na Personál zhotovitele a Personál 
objednatele a na jakýkoli jiný personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo 
Správcem stavby jako oprávněný personál Objednatelových jiných zhotovitelů 
na Staveništi.

4.23  

Činnost zhotovitele Zhotovitel musí omezit své činnosti na Staveniště a jakékoli dodatečné prostory, které
na staveništi Zhotovitel získá a byly dohodnuty se Správcem stavby jako pracovní prostory. Zhoto

vitel musí přijmout veškerá potřebná preventivní opatření, aby Vybavení zhotovitele zů
stalo a Personál zhotovitele se zdržoval v prostorách Staveniště a těchto dodatečných 
prostorách a aby Vybavení zhotovitele nezabíralo a Personál zhotovitele se nezdržoval 
na sousedních pozemcích.

Během provádění Díla musí Zhotovitel zabezpečit, že na Staveništi nebudou zbytečné 
překážky, a musí uskladnit nebo odstranit jakékoli Vybavení zhotovitele nebo přebyteč
ný materiál. Zhotovitel musí odklidit a odvést ze Staveniště jakýkoli odpad, suť a Do
časné dílo, které nejsou již dále potřebné.

Po vydání Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel odklidit a odvézt z části Staveniště 
a Díla, ke kterému se vztahuje Potvrzení o převzetí, veškeré Vybavení zhotovitele, pře
bytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo. Před tím, než Zhotovitel tuto část Sta
veniště opustí, musí ji uklidit a zabezpečit. Zhotovitel však může během Záruční doby 
na Staveništi ponechat takové Věci určené pro dílo, které jsou potřebné k tomu, aby 
Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

4.24  

Archeologické Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky
a další nálezy nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí
na staveništi být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená

preventivní opatření, aby zabránil Personálu zhotovitele nebo jiným osobám v odveze
ní, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Správ
ci stavby, který musí dát pokyn, jak s ním naložit. Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění 
anebo Náklady z důvodu plnění těchto pokynů, musí dát Zhotovitel Správci stavby 
další oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:
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(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

vaní podzhotovitelé

5.1

Definice „jmenovaného Ve Smlouvě je „jmenovaný Podzhotovitel“ Podzhotovitelem: 
podzhotovitele“

(a) který je uvedený ve Smlouvě jako jmenovaný Podzhotovitel nebo
(b) kterého nařídí Správce stavby zaměstnat jako Podzhotovitele svým pokynem 

Zhotoviteli podle Článku 13 [Variace a úpravy].

5.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Námitka proti jmenování Zhotovitel není povinen zaměstnat jmenovaného Podzhotovitele, proti kterému vznese
co nejdříve, jak je to možné, odůvodněné námitky oznámením Správci stavby spolu 
s uvedením podpůrných podrobností. Má se za to, že námitka je důvodná, jestliže 
vyplývá (mimo jiné) z jakékoli z následujících záležitostí, ledaže by bylo s Objednatelem 
dohodnuto, že Zhotovitele za následky této záležitosti odškodní:

(a) jsou důvody myslet si, že Podzhotovitel nemá dostatečnou kompetenci, zdroje 
a finanční sílu;

(b) v podzhotovitelské smlouvě není uvedeno, že jmenovaný Podzhotovitel musí 
odškodnit Zhotovitele za jakoukoli nedbalost nebo zneužití Věcí určených pro 
dílo jmenovaným Podzhotovitelem, jeho zmocněnci nebo zaměstnanci; nebo

(c) v podzhotovitelské smlouvě není uvedeno, že co se týče díla, které je předmě
tem podzhotovitelské smlouvy (včetně projektové dokumentace, je-li taková), 
jmenovaný Podzhotovitel musí:

(i) být Zhotoviteli zavázán takovými povinnostmi a odpovědnostmi, které 
Zhotoviteli umožní splnit své povinnosti a odpovědnosti ze Smlouvy, a

(ii) odškodnit Zhotovitele za všechny povinnosti a odpovědnosti, které vy
vstanou podle nebo v souvislosti se Smlouvou a z následků jakéhokoli 
selhání Podzhotovitele splnit tyto povinnosti a dostát odpovědnosti.

5.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platby jmenovaným Zhotovitel musí zaplatit jmenovanému Podzhotoviteli částky, které Správce stavby po-
podzhotovitelům tvrdí za způsobilé k zaplacení v souladu s podzhotovitelskou smlouvou. Tyto částky

včetně dalších přirážek musí být zahrnuty do Smluvní ceny v souladu s pod-odstav- 
cem (b) Pod-článku 13.5 [Podmíněné obnosy], s výjimkou stanovenou v Pod-článku 
5.4 [Prokázání plateb].

5.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prokázání plateb Před vydáním Potvrzení platby, které obsahuje částku k zaplacení jmenovanému Pod-
zhotoviteli, může Správce stavby požadovat, aby Zhotovitel poskytl přiměřený důkaz, 
že jmenovaný Podzhotovitel obdržel veškeré částky splatné v souladu s předchozími 
Potvrzeními platby bez případných odpočtů zádržného nebo jiných. Jestliže Zhotovitel:

(a) neposkytne tento přiměřený důkaz Správci stavby nebo
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(b) (i) nedá Správci stavby uspokojivé písemné vysvětlení, že Zhotovitel je dů
vodně oprávněný k zadržení nebo odmítnutí platby těchto částek a 

(ii) nedá Správci stavby přiměřený důkaz, že jmenovanému Podzhotoviteli 
bylo oznámeno Zhotovitelovo oprávnění,

pak Objednatel může (podle svého vlastního uvážení) zaplatit přímo jmenovanému 
Podzhotoviteli část nebo celé tyto částky předtím potvrzené (bez případných odpočtů) 
tak, jak jsou splatné jmenovanému Podzhotoviteli a pro které Zhotovitel nepředložil 
důkaz popsaný ve výše uvedených pod-odstavcích (a) a (b). Zhotovitel pak splatí Ob
jednateli částku, kterou zaplatil Objednatel přímo jmenovanému Podzhotoviteli.

Pr r  ■ * v  i  r  ■nici a dělnici

6.1

Najímání pracovníků Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí najmout veškeré pra- 
a dělníků covníky a dělníky, místní nebo jiné a postarat se o jejich zaplacení, ubytování, stravo

vání a dopravu.

6.2  

Mzdové tarify Zhotovitel musí zaplatit v takových mzdových tarifech a zabezpečit takové pracovní
a pracovní podmínky podmínky, které nejsou horší než ty obvyklé profesní a odvětvové v místě, kde jsou

práce vykonávány. Jestliže takové obvyklé mzdové tarify a pracovní podmínky ne
existují, musí Zhotovitel zaplatit v mzdových tarifech a zabezpečit pracovní podmínky, 
které nejsou horší, než je obecný standard mzdových tarifů a pracovních podmínek 
zajišťovaný místními zaměstnavateli v obchodním a průmyslovém odvětví podobném 
tomu, v kterém podniká Zhotovitel.

6.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby ve službě Zhotovitel nesmí dělat nábor nebo se o to ani pokoušet mezi pracovníky a dělníky
objednateli Personálu objednatele.

6.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovně-právní předpisy Zhotovitel musí dodržovat veškeré relevantní Právní předpisy v oblasti pracovního prá
va vztahující se k Personálu zhotovitele včetně Právních předpisů týkajících se jejich 
zaměstnaneckého vztahu, zdraví, bezpečnosti, sociálních podmínek, přistěhování 
a vystěhování a musí jim umožnit výkon všech jejich práv.

Zhotovitel musí po svých zaměstnancích vyžadovat, aby dodržovali všechny příslušné 
Právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti práce.

6.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní doba Žádná práce na Staveništi se nesmí vykonávat v místně uznávaných dnech pracovní
ho klidu nebo mimo běžnou pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, s výjimkou 
situace:

(a) kdy je ve Smlouvě stanoveno jinak,
(b) kdy k tomu dal Správce stavby souhlas nebo
(c) kdy jsou práce nevyhnutelné nebo potřebné pro ochranu života nebo majetku 

nebo pro bezpečnost Díla, kdy v takovém případě o tom musí Zhotovitel ihned 
uvědomit Správce stavby.
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6.6

Zázemí pro pracovníky 
a dělníky

Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, musí Zhotovitel Personálu zhotovitele 
poskytnout veškeré potřebné ubytovací a sociální zařízení a provádět jeho údržbu. 
Zhotovitel musí také poskytnout zařízení pro Personál objednatele tak, jak je stanove
no v Technické specifikaci.

Zhotovitel nesmí dovolit nikomu z Personálu zhotovitele, aby si zřídil dočasné nebo 
trvalé bydlení v prostoru konstrukcí, které tvoří Stavbu.

6.7 -----------------------------

Ochrana zdraví 
a bezpečnost při práci

Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření pro 
ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravot
nickými organizacemi musí Zhotovitel zajistit, aby byl za všech okolností na Staveništi 
a ve všech ubytovacích zařízeních pro Personál zhotovitele a Personál objednatele 
k dispozici zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba 
a aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických 
požadavků a pro prevenci epidemií.

Zhotovitel musí jmenovat osobu odpovědnou za prevenci nehod na Staveništi, která 
musí být odpovědná za dodržování bezpečnosti práce a ochranu proti nehodám. Tato 
osoba musí mít pro výkon této činnosti kvalifikaci a musí mít oprávnění dát pokyny 
a přijmout ochranná opatření pro zabránění nehodám. Během provádění Díla musí 
Zhotovitel poskytnout cokoli, co tato osoba požaduje k výkonu své odpovědnosti 
a svých oprávnění.

Zhotovitel musí poslat Správci stavby podrobnosti o jakékoli nehodě co nejdřív, jak je 
to možné po tom, co k ní došlo. Zhotovitel musí vést záznamy a připravovat zprávy 
týkající se zdraví, bezpečnosti a sociálních podmínek osob a škod na majetku podle 
požadavků Správce stavby, které musí být přiměřené.

6.8 -----------------------------
Dozorování zhotovitelem Během provádění Díla a tak dlouho poté, jak je to nutné pro splnění závazků Zhotovi

tele, musí Zhotovitel poskytnout veškerý potřebný dozor při plánování, organizování, 
řízení, vedení, kontrolování a zkoušení prací.

Pro dozorování musí být poskytnut dostatečný počet osob majících adekvátní znalost 
jazyka pro komunikaci (definovaného v Pod-článku 1.4 [Právo a jazyk]) a činností, které 
mají být vykonány (včetně požadovaných metod a technik, nebezpečí, která budou 
pravděpodobně zastižena a metod prevence nehod) pro uspokojivé a bezpečné pro
vedení Díla.

6.9

Personál zhotovitele Personál zhotovitele musí být ve své příslušné profesi a svém povolání přiměřeně kva
lifikovaný, odborně zdatný a zkušený. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel 
odvolal (nebo dal k odvolání podnět) jakoukoli osobu zaměstnanou na Staveništi nebo 
Díle včetně Zástupce zhotovitele, když se ho to týká, která:

(a) se soustavně chová nepřístojně nebo nevynakládá dostatečnou péči,
(b) vykonává své povinnosti nekompetentně a nedbale,
(c) neplní nějaké ustanovení Smlouvy nebo
(d) setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti, zdraví a ochrany životního 

prostředí.
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Jestliže je to vhodné, Zhotovitel musí jmenovat (nebo dát podnět ke jmenování) ná
hradníka.

6.10  

Záznamy o personálu Zhotovitel musí Správci stavby předložit údaje o počtu Personálu zhotovitele v každé
a vybavení zhotovitele kategorii a údaje o počtu každého typu Vybavení zhotovitele na Staveništi. Údaje musí

být předloženy každý kalendářní měsíc ve formě schválené Správcem stavby, dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí Díla.

6.11  
Neukázněné chování Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření,

aby zabránil jakýmkoliv výtržnostem a jakémukoli nezákonnému nebo nepřístojnému 
chování Personálu zhotovitele nebo mezi Personálem zhotovitele a aby zajistil klid 
a ochranu osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

Technc
materií

■ ■ a ť  v r  rologicke zařízeni,
m ť  » v  m ť  w  wriály a remeslne zpracováni

7.1

Standard provedení Zhotovitel musí zajistit výrobu Technologického zařízení, produkci a výrobu Materiálů
a provést Dílo:

(a) způsobem (je-li takový) specifikovaným ve Smlouvě,
(b) odborně a pečlivě v souladu s uznávanými osvědčenými postupy a
(c) patřičně vybavenými zařízeními a bezpečnými Materiály, není-li ve Smlouvě spe

cifikováno jinak.

7.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorky Zhotovitel musí předložit Správci stavby následující vzorky Materiálů a relevantní infor
mace, aby Správce stavby mohl dát souhlas k použití těchto Materiálů předtím, než 
budou zabudovány do Díla nebo použity při provádění Díla:

(a) standardní vzorky Materiálů od výrobců a vzorky specifikované ve Smlouvě, to 
vše na náklady Zhotovitele a

(b) dodatečné vzorky, ke kterým dal Správce stavby pokyn jako k Variaci.

Na každém vzorku musí být označen jeho původ a zamýšlené použití na Díle.

7.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrola Personál objednatele musí mít v jakoukoli rozumnou dobu:

(a) plný přístup ke všem částem Staveniště a všem místům, ze kterých jsou získá
vány přírodní Materiály a

(b) při produkci, výrobě a výstavbě (na Staveništi nebo jinde) oprávnění k přezkou
mání, kontrole, měření a zkoušení materiálů a řemeslného zpracování a oprávnění 
ověřit postup výroby Technologického zařízení a produkce a výroby Materiálů.

Zhotovitel musí dát Personálu objednatele plnou příležitost vykonat tyto činnosti, včet
ně poskytnutí přístupu, zařízení, povolení a bezpečnostního vybavení. Žádná taková 
činnost nezbavuje Zhotovitele jakékoli odpovědnosti ani povinnosti.
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7.4 -----

Zkoušení

7.5 -----

Odmítnutí

Zhotovitel musí dát Správci stavby oznámení, kdykoli je jakákoli práce dokončena 
a předtím než je zakryta, umístěna mimo dohled, případně zabalena k uskladnění nebo 
přepravě. Správce stavby pak musí buď bez nepřiměřeného zpoždění provést pře
zkoumání, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo dát okamžitě Zhotoviteli oznámení, 
že Správce stavby uvedené nepožaduje. Jestliže Zhotovitel oznámení nedá, a když je 
to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel práci odkrýt a pak obnovit a napra
vit, to vše na náklady Zhotovitele.

Tento Pod-článek se použije na všechny zkoušky specifikované ve Smlouvě mimo 
Zkoušek po dokončení (jsou-li takové).

Zhotovitel musí poskytnout všechny přístroje, podporu, dokumenty a jiné informace, 
elektřinu, vybavení, pohonné hmoty, spotřební materiál, nástroje, pracovní sílu, mate
riály a vhodně kvalifikované a zkušené pracovníky tak, jak je to potřebné k efektivnímu 
vykonání specifikovaných zkoušek. Zhotovitel se musí se Správcem stavby dohodnout 
na místě a době pro specifikované zkoušení jakéhokoli Technologického zařízení, Ma
teriálů a jiných částí Díla.

Správce stavby může podle Článku 13 [Variace a úpravy] pozměnit místo nebo po
drobnosti specifikovaných zkoušek nebo dát Zhotoviteli pokyn k vykonání dodateč
ných zkoušek. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, že zkou
šené Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu 
se Smlouvou, náklady vykonání této Variace musí nést Zhotovitel bez ohledu na jiná 
ustanovení Smlouvy.

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 24 hodin předem oznámení o úmyslu 
Správce stavby účastnit se zkoušek. Jestliže se Správce stavby na dohodnuté místo 
v dohodnutém čase nedostaví, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám, jestliže ne
dostane od Správce stavby jiný pokyn a platí, že zkoušky proběhly za přítomnosti 
Správce stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu plnění těchto poky
nů nebo jako následek zpoždění, za které odpovídá Objednatel, musí dát Zhotovitel 
Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimyzhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel musí Správci stavby řádně potvrzené zprávy o zkouškách okamžitě postou
pit. Po úspěšně provedených zkouškách musí Správce stavby potvrdit správnost Zho
tovitelova certifikátu o zkoušce nebo mu vydat potvrzení se stejným účinkem. Jestliže 
se Správce stavby zkoušky nezúčastnil, platí, že výsledek přijal za správný.

Jestliže se přezkoumáním, kontrolou, měřením nebo zkoušením zjistí u jakéhokoli Techno
logického zařízení, Materiálů nebo řemeslného zpracování vada nebo jiný nesoulad se 
Smlouvou, může Správce stavby Technologické zařízení, Materiály nebo řemeslné zpra
cování odmítnout tím, že dá Zhotoviteli oznámení s uvedením důvodů. Zhotovitel pak mu
sí okamžitě vadu napravit a zajistit, aby byla odmítnutá položka v souladu se Smlouvou.
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Jestliže Správce stavby požaduje, aby byly Technologické zařízení, Materiály nebo ře
meslné zpracování znovu přezkoušeny, zkoušky musí být opakovány za stejných pod
mínek a poměrů. Jestliže odmítnutí a opakování zkoušek způsobí Objednateli doda
tečné náklady, Zhotovitel musí podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] tyto náklady 
Objednateli uhradit.

7.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nápravné práce Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo potvrzení může dát Správce stavby
Zhotoviteli pokyn, aby:

(a) odvezl ze Staveniště a nahradil jakékoli Technologické zařízení nebo Materiály, 
které nejsou v souladu se Smlouvou,

(b) odstranil a znova provedl jakoukoli jinou práci, která není v souladu se Smlouvou 
a

(c) provedl jakoukoli práci, která je naléhavě potřebná pro bezpečnost Díla, ať už 
kvůli nehodě, nepředvídatelné události nebo z jiného důvodu.

Zhotovitel musí splnit pokyn v přiměřené lhůtě, což je lhůta (je-li taková) specifikovaná 
v pokynu, nebo ihned, je-li naléhavost specifikována podle pod-odstavce (c).

Jestliže Zhotovitel pokyn nesplní, je Objednatel oprávněn zaměstnat a zaplatit jiné oso
by, které práci vykonají. Mimo rozsah, ve kterém byl Zhotovitel k platbě za práci opráv
něn, musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit Objednateli 
všechny náklady, které vznikly kvůli tomu, že Zhotovitel pokyn nesplnil.

7.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlastnictví Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovída-
technologického zařízení jícímu Právním předpisům Země, do vlastnictví Objednatele, prostá zástavních práv 
a materiálů a jiných břemen, jakmile nastane jedna z uvedených situací:

(a) když je dodána na Staveniště;
(b) když je Zhotovitel oprávněn k platbě za hodnotu Technologického zařízení 

a Materiálů podle Pod-článku 8.10 [Platba za technologické zařízení a materiály 
v případě přerušení].

7.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky Není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak, Zhotovitel musí zaplatit všechny po

platky, nájemné a jiné platby za:

(a) přírodní Materiály získané mimo Staveniště a
(b) odvoz materiálu z demolice a výkopů a dalšího přebytečného materiálu (ať už 

přírodního nebo uměle vytvořeného) mimo případů, kdy jsou prostory pro jejich 
uložení na Staveništi specifikovány ve Smlouvě.

Za r  v I v jr  v v rni, zpozdeni a prerusem

8.1

Zahájení prací na díle Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení
prací. Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách, musí být Datum zahájení pra
cí do 42 dnů po tom, co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky.

Zhotovitel musí zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumně možné po Datu
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zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez 
zpoždění.

8.2 ---------------------

Doba pro dokončení

8.3 ------------

Harmonogram

Zhotovitel musí dokončit celé Dílo a každou Sekci (je-li nějaká) během Doby pro do
končení Díla a Sekce (podle okolností) včetně:

(a) úspěšných Přejímacích zkoušek a
(b) dokončení všech prací, které jsou podle Smlouvy potřebné k tomu, aby Dílo 

nebo Sekce byly považovány za dokončené pro účely převzetí podle Pod-člán- 
ku 10.1 [Převzetídíla a sekcí].

Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, 
co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí 
také předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v roz
poru se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram 
musí obsahovat:

(a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného nača
sování každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů 
zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, dodávek na Staveniště, 
výstavby, montáže a zkoušení,

(b) každou z těchto etap pro práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů (podle 
definice v Článku 5 [Jmenovaní podzhotovitelé]),

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě a
(d) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis 
hlavních etap provádění Díla a

(ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto
vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele po
třebného na Staveništi pro každou z hlavních etap.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli ozná
mení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, 
musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími 
povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při plánování svých 
činností na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrét
ních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, 
zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, 
aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti 
anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném 
rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry 
uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel Správci stavby předložit aktualizovaný har
monogram v souladu s tímto Pod-článkem.
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8.4

Prodloužení doby 
pro dokončení

8.5 ----------------------

Zpoždění způsobená 
úřady

8.6 -------------------

Míra postupu prací

Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimyzhotovitele] k prodloužení Doby 
pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude dokončení zpožděno 
pro účely Pod-článku 10.1 [Převzetídíla a sekcí] jakoukoli z uvedených příčin:

(a) Variace (jestliže úprava Doby pro dokončení nebyla dohodnuta podle Pod-člán- 
ku 13.3 [Postup při Variaci]) nebo jiná podstatná změna v množství položky 
práce obsažené ve Smlouvě,

(b) příčina zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoli 
Pod-článku těchto Podmínek,

(c) mimořádně nepříznivé klimatické podmínky,
(d) Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo způsobený epi

demií nebo zásahy veřejné moci nebo
(e) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičitatelná Objedna

teli, Personálu objednatele nebo jiným zhotovitelům Objednatele na Staveništi.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, musí 
dát Zhotovitel Správci stavby oznámení podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele]. 
Při určování každého prodloužení doby podle Pod-článku 20.1 musí Správce stavby 
posoudit svá předchozí určení a může celkové prodloužení doby zvýšit, ne však snížit.

Jestliže platí následující podmínky, jmenovitě:

(a) Zhotovitel svědomitě dodržoval postupy stanovené příslušnými legálně ustano
venými orgány veřejné správy v Zemi,

(b) tyto orgány zdržují nebo způsobí ztížené podmínky práce Zhotovitele a
(c) zpoždění a ztížené podmínky jsou Nepředvídatelné,

pak toto zpoždění nebo ztížené podmínky budou považovány za příčinu zpoždění po
dle pod-odstavce (b) Pod-článku 8.4 [Prodlouženídoby pro dokončení].

Jestliže je v jakoukoli dobu:

(a) skutečný postup příliš pomalý, aby mohlo být Dílo dokončeno během Doby pro 
dokončení anebo

(b) postup je (nebo bude) pozadu za stávajícím harmonogramem podle Pod-člán- 
ku 8.3 [Harmonogram],

z jiných důvodů než těch uvedených v Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokon
čení], pak může Správce stavby dát Zhotoviteli pokyn, aby předložil, podle Pod-článku
8.3 [Harmonogram], aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující revido
vané postupy, které Zhotovitel navrhuje použít za účelem urychlení postupu a dokon
čení během Doby pro dokončení.

Nedá-li Správce stavby jiné oznámení, Zhotovitel musí použít tyto revidované postu
py, které mohou vyžadovat větší množství pracovních hodin, anebo počtu Personálu 
zhotovitele, anebo Věcí určených pro dílo na riziko a náklady Zhotovitele. Jestliže tyto 
revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel tyto ná
klady zaplatit Objednateli podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] spolu s náhradou 
škody za zpoždění (je-li nějaká) podle níže uvedeného Pod-článku 8.7.
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8.7

Náhrada škody 
za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí 
Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění povin
nosti Objednateli náhradu škody za zpoždění. Tato náhrada škody za zpoždění je ob
nos stanovený v Příloze k nabídce, který musí být zaplacen za každý den, který uplyne 
od konce příslušné Doby po dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. 
Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit ma
ximální částku náhrady škody za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato náhrada škody za zpoždění je jedinou náhradou škody, kterou musí Zhotovitel 
zaplatit za takové nesplnění povinnosti mimo případ ukončení podle Pod-článku 15.2 
[Odstoupení objednatelem] před dokončením Díla. Tato náhrada škody nezbavuje 
Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpo
vědnosti, které může mít podle Smlouvy.

8.8

Přerušení práce Správce stavby může dát kdykoli Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na části nebo 
na celém Díle. Během takového přerušení musí Zhotovitel tuto část nebo Dílo chránit, 
uskladnit a zabezpečit proti chátrání, ztrátě nebo poškození.

Správce stavby také může oznámit příčinu přerušení. Jestliže a v takovém rozsahu, 
v jakém je příčina oznámena a zároveň jde o příčinu v odpovědnosti Zhotovitele, ná
sledující Pod-články 8.9, 8.10 a 8.11 se nepoužijí.

8.9 ----------------------------
Důsledky přerušení Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady tím, že plnil pokyny Správce stavby 

podle Pod-článku 8.8 [Přerušenípráce] anebo tím, že práci obnovil, musí dát Zhotovitel 
Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel není oprávněn k prodloužení doby nebo platbě Nákladů, které mu vznikly 
napravováním následků Zhotovitelovy vadné projektové dokumentace, vadného ře
meslného zpracování nebo vadných materiálů nebo Zhotovitelova zanedbání povin
nosti chránit, uskladnit a zabezpečit v souladu s Pod-článkem 8.8 [Přerušení práce].

8.10 ----------------------------

Platba za technologické 
zařízení a materiály 
v případě přerušení

Zhotovitel je oprávněn k zaplacení hodnoty (k datu přerušení práce) Technologického 
zařízení anebo Materiálů, které nebyly dodány na Staveniště, když:

(a) práce na Technologickém zařízení nebo dodávka Technologického zařízení ane
bo Materiálů byla přerušena na více než 28 dnů a

(b) Zhotovitel označil Technologické zařízení anebo Materiály za majetek Objedna
tele v souladu s pokyny Správce stavby.

8.11

Dlouhodobé přerušení Jestliže přerušení podle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] pokračuje po více než 84 
dnů, může Zhotovitel od Správce stavby požadovat povolení k pokračování práce. 
Jestliže Správce stavby nevydá povolení do 28 dnů po tom, co po něm bylo poža-
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dováno, může Zhotovitel tím, že dá Správci stavby oznámení, považovat přerušené 
práce na dotčené části Díla za vypuštěné podle Článku 13 [Variace a úpravy]. Jestliže 
se přerušení dotýká celého Díla, může dát Zhotovitel oznámení o odstoupení podle 
Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem].

8.12  

Pokračování práce Po tom, co je vydáno povolení nebo pokyn k pokračování práce, musí Zhotovitel
a Správce stavby společně Dílo a Technologické zařízení a Materiály dotčené přeruše
ním přezkoumat. Zhotovitel musí napravit jakékoli chátrání nebo vady a ztráty na Díle, 
Technologickém zařízení nebo Materiálech, které se vyskytly během přerušení.

zkoušky

9.1

Povinnosti zhotovitele Zhotovitel musí vykonat Přejímací zkoušky v souladu s tímto Článkem a Pod-článkem
7.4 [Zkoušení] po tom, co poskytl dokumenty v souladu s pod-odstavcem (d) Pod- 
-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele].

Zhotovitel musí dát Správci stavby nejméně 21 dnů předem oznámení o datu, po kte
rém je Zhotovitel připravený vykonat každou z Přejímacích zkoušek. Není-li dohodnuto 
jinak, Přejímací zkoušky musí být vykonány do 14 dnů po tomto datu v den nebo 
ve dnech, které musí určit Správce stavby svým pokynem.

Při zvažování výsledků Přejímacích zkoušek musí Správce stavby zohlednit vliv jakého
koli užívání Díla Objednatelem na výkonové nebo jiné vlastnosti Díla. Jakmile Přejímací 
zkoušky Díla nebo Sekce úspěšně proběhly, musí Zhotovitel Správci stavby předložit 
potvrzenou zprávu o výsledcích těchto Zkoušek.

9.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděné zkoušky Jestliže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Objednatelem, použije se
Pod-článek 7.4 [Zkoušení] (pátý odstavec) anebo Pod-článek 10.3 [Překážky při přejí
macích zkouškách].

Jestliže jsou Přejímací zkoušky neopodstatněně zdržovány Zhotovitelem, může Správ
ce stavby oznámením požadovat, aby Zhotovitel Zkoušky vykonal do 21 dnů po tom, 
co oznámení obdrží. Zhotovitel musí Zkoušky vykonat v takový den nebo dnech bě
hem této lhůty, které Zhotovitel určí a o kterých musí dát Správci stavby oznámení.

Jestliže Zhotovitel nevykoná Přejímací zkoušky ve lhůtě 21 dnů, může Personál objedna
tele provést Zkoušky na riziko a náklady Zhotovitele a platí pak, že Přejímací zkoušky byly 
vykonány za účasti Zhotovitele a že výsledky zkoušek byly akceptovány jako přesné.

9.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opakované zkoušení Jestliže Přejímací zkoušky Díla nebo Sekce neproběhnou úspěšně, musí se použít
Pod-článek 7.5 [Odmítnutí] a Správce stavby nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby 
se neúspěšné Zkoušky a Přejímací zkoušky na jakékoli související práci zopakovaly 
za stejných podmínek a poměrů.

9.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neúspěšné přejímací Jestliže Dílo nebo Sekce neuspěje ani u Přejímacích zkoušek zopakovaných podle 
zkoušky Pod-článku 9.3 [Opakované zkoušení] je Správce stavby oprávněn:

30 © FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro výstavbu



(a) nařídit další opakování Přejímacích zkoušek podle Pod-článku 9.3;
(b) odmítnout Dílo nebo Sekci (podle okolností), jestliže tento neúspěch zbavuje 

Objednatele v podstatě celého užitku z Díla nebo Sekce, kdy v takovém případě 
Objednatel musí mít ty samé opravné prostředky, jaké jsou poskytnuty v pod- 
-odstavci (c) Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; nebo

(c) vydat Potvrzení o převzetí, jestliže tak požaduje Objednatel.

V případě pod-odstavce (c) musí Zhotovitel postupovat v souladu se všemi jeho ostat
ními povinnostmi podle Smlouvy a Smluvní cena musí být ponížena o přiměřenou část
ku kompenzující Objednateli sníženou hodnotu v důsledku tohoto neúspěchu. Jest
liže příslušné snížení za tento neúspěch není stanoveno (nebo metoda vyčíslení není 
definována) ve Smlouvě, může Objednatel požadovat, aby snížení (i) bylo dohodnuto 
oběma Stranami (pro účely narovnání výlučně tohoto neúspěchu) a zaplaceno před vy
dáním Potvrzení o převzetí, nebo (ii) určeno a zaplaceno podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] a Pod-článku 3.5 [Určení].

jednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí S výjimkou stanovenou v Pod-článku 9.4 [Neúspěšné přejímací zkoušky] musí být Dílo
Objednatelem převzato, když (i) bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou včetně 
záležitostí popsaných v Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] a s výjimkou povolenou 
v pod-odstavcích (a) níže a (ii) bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla, nebo se má za to, 
že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem.

Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o Potvrzení o převzetí ne dříve 
než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra
veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat 
o Potvrzení o převzetí na každou Sekci.

Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydat Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou jakýchkoli 
drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní 
užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud 
tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítnout žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zho
tovitel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí 
tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.

Jestliže Správce stavby buď nevydá Potvrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovite
lovu žádost ve lhůtě 28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své 
podstatě v souladu se Smlouvou, má se za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno 
v poslední den této lhůty.

10.2  

Převzetí částí díla Správce stavby může, podle vlastního uvážení Objednatele, vydat Potvrzení o převzetí
pro jakoukoli část Stavby.

Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (jinak než jako dočasné opatření, které je 
buď specifikováno ve Smlouvě, nebo dohodnuto oběma Stranami), pokud a dokud
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10.3 ---------------------------

Překážky při přejímacích 
zkouškách

Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Avšak pokud Objednatel 
užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí:

(a) platí, že část, která je užívána, byla převzata od data, kdy je užívána,
(b) Zhotovitel není odpovědný za péči o tuto část od tohoto data, kdy odpovědnost 

přechází na Objednatele a
(c) musí Správce stavby po požadavku Zhotovitele vydat Potvrzení o převzetí 

na tuto část.

Potom co Správce stavby vydal Potvrzení o převzetí na část Díla, musí být Zhoto
viteli co nejdřív umožněno podniknout takové kroky, jaké jsou potřebné k vykonání 
jakýchkoli neprovedených Přejímacích zkoušek. Zhotovitel musí vykonat tyto Přejímací 
zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby.

Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady jako důsledek Objednatelova přebírání anebo uží
vání části Díla, jiného než takového užívání, které je specifikováno ve Smlouvě nebo 
dohodnuto se Zhotovitelem, musí (i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (ii) je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k platbě jakýchkoli takových Ná
kladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. Po obdržení 
tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Ur
čení], aby dohodl nebo určil tyto Náklady a zisk.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná
sledně náhrada škody za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena. Po
dobně musí být také snížena náhrada škody za zpoždění zbývajícího rozsahu Sekce 
(je-li taková), v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu zpoždění po datu sta
noveném v tomto Potvrzení o převzetí, musí být vypočítáno poměrné snížení této ná
hrady škody za zpoždění podle poměru hodnoty části Díla, kterého se toto potvrzení 
dotýká, k hodnotě Díla nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby musí 
postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určen/], aby dohodl nebo určil tyto poměry. 
Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na denní sazbu náhrady škody za zpož
dění podle Pod-článku 8.7 [Náhrada škody za zpoždění] a nesmí mít vliv na maximální 
částku této náhrady škody.

Jestliže je Zhotoviteli po více než 14 dnů bráněno vykonat Přejímací zkoušky z příčiny, 
za kterou je odpovědný Objednatel, platí, že Objednatel převzal Dílo nebo Sekci (podle 
okolností) v den, kdy by jinak byly Přejímací zkoušky dokončeny.

Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Potvrzení o převzetí a Zhotovitel musí 
vykonat Přejímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné 
Záruční doby. Správce stavby musí vznést požadavek na vykonání Přejímacích zkou
šek oznámením, které musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smlouvy.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění 
ve vykonání Přejímacích zkoušek, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.
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Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

10.4  

Plochy vyžadující uvedení Není-li v Potvrzení o převzetí stanoveno jinak, potvrzení pro Sekci nebo část Díla nepo- 
do původního stavu tvrzuje, že bylo dokončeno uvedení jakýchkoli pozemků nebo jiných ploch do původ

ního stavu.

Odp( vědnost za vady

11.1

Dokončení Dílo, Dokumenty zhotovitele a každá Sekce musí být ve stavu požadovaném Smlou-
nedokončených prací vou (s výjimkou běžného opotřebení) do data uplynutí příslušné Záruční doby, popřípa-
a odstraňování vad dě co nejdříve, jak je to možné po jejím uplynutí, Zhotovitel proto musí:

(a) dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanoveném v Potvrzení 
o převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Správce 
stavby a

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply
nutí Záruční doby Díla nebo Sekce (podle okolností).

Jestliže se objeví vada nebo poškození, musí být Objednatelem (nebo jeho jménem)
podáno příslušné oznámení Zhotoviteli.

11.2  

Náklady Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení ne-
na odstraňování vad dokončených prací a odstraňování vad] musí být provedena na riziko a náklady Zhoto

vitele, když a v takovém rozsahu jak ji lze přičíst:

(a) jakékoli projektové dokumentaci, za kterou je odpovědný Zhotovitel,
(b) Technologickému zařízení, Materiálům nebo řemeslnému zpracování, které není 

v souladu se Smlouvou nebo
(c) Zhotovitelovu neplnění jakékoli jiné povinnosti.

Když a v takovém rozsahu jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zho
toviteli Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí 
se použít Pod-článek 13.3 [Postup při variaci].

11.3  

Prodloužení záruční doby Objednatel je oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] k prodloužení Zá
ruční doby Díla nebo Sekce, když a v takovém rozsahu jak Dílo, Sekce nebo významná 
položka Technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být použity 
k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. Záruční doba však nesmí být 
prodloužena o víc než dva roky.

Jestliže byla dodávka anebo montáž Technologického zařízení anebo Materiálů přeru
šena podle Pod-článku 8.8 [Přerušení práce] nebo Pod-článku 16.1 [Oprávněnízhoto
vitele přerušit práci], povinnosti Zhotovitele podle tohoto Článku se nepoužijí na jakou
koli vadu nebo poškození, která se objeví více než dva roky poté, co by jinak Záruční 
doba Technologického zařízení nebo Materiálů uplynula.
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11.4

Neúspěšné odstraňování 
vady

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození během přiměřené lhůty, může být 
Objednatelem (nebo jeho jménem) určeno datum, kdy nebo do kdy mají být vada nebo 
poškození odstraněny. Zhotoviteli musí být o tomto datu podáno patřičné oznámení.

Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do tohoto oznámeného data a tato 
nápravná práce měla být provedena na náklady Zhotovitele podle Pod-článku 11.2 
[Náklady na odstraňování vad], může Objednatel (podle své volby):

(a) vykonat práci, přiměřeným způsobem a na náklady Zhotovitele, sám nebo ně
kým jiným, avšak Zhotovitel nenese za tuto práci žádnou odpovědnost; a Zho
tovitel musí Objednateli zaplatit podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] ro
zumně vynaložené náklady, které vznikly Objednateli odstraňováním vady nebo 
poškození;

(b) požadovat, aby Správce stavby dohodl nebo určil přiměřené snížení Smluvní 
ceny v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určen/]; nebo

(c) jestliže vada nebo poškození zbavuje Objednatele v podstatě celého užitku 
z Díla nebo jakékoli významné části Díla, ukončit Smlouvu jako celek nebo 
ve vztahu k takovým významným částem, které nemohou být užívány zamýšle
ným způsobem. Aniž by byla dotčena jakákoli práva podle Smlouvy nebo jiná, 
Objednatel je pak oprávněn dostat zpět veškeré obnosy zaplacené za Dílo nebo 
za takovou část (podle okolností) s připočtením nákladů na financování a ná
kladů na demontáž uvedeného, vyklizení Staveniště a vrácení Technologického 
zařízení a Materiálů Zhotoviteli.

11.5 -----------------------------

Odvoz vadného díla Jestliže vada nebo poškození nemohou být urychleně odstraněny na Staveništi a Ob
jednatel k tomu dá souhlas, může Zhotovitel takové vadné nebo poškozené položky 
Technologického zařízení za účelem opravy odvést ze Staveniště. Pro tento souhlas 
může být po Zhotoviteli požadováno, aby zvýšil hodnotu Zajištění splnění smlouvy 
o úplné náklady výměny těchto položek, nebo aby poskytl jiné vhodné zajištění.

11.6 -----------------------------

Další zkoušky Jestliže může práce na odstraňování vady nebo poškození ovlivnit provozní výkon
nost Díla, může Správce stavby požadovat opakování jakýchkoli zkoušek uvedených 
ve Smlouvě. Požadavek musí být učiněn oznámením do 28 dnů po tom, co jsou vada 
nebo poškození odstraněny.

Tyto zkoušky musí být vykonány v souladu s podmínkami platnými pro předchozí zkouš
ky s tou výjimkou, že musí být vykonány na riziko a náklady Strany, která je podle Pod- 
-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad] odpovědná za náklady nápravné práce.

11.7 -----------------------------

Právo na přístup Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy, musí mít Zhotovitel takové právo 
na přístup k Dílu, jaké je rozumně potřebné za účelem plnění ustanovení tohoto Článku 
mimo situace, kdy by to bylo v rozporu s Objednatelovými přiměřenými bezpečnostní
mi opatřeními.

11.8 -----------------------------

Zjišťovaní příčiny 
vady zhotovitelem

Je-li to požadováno Správcem stavby, musí Zhotovitel pod vedením Správce stavby 
zjišťovat příčinu jakékoli vady. Jestliže vada nemá být odstraněna na náklady Zhotovi
tele podle Pod-článku 11.2 [Náklady na odstraňování vad], musí být Náklady na zjišťo
vání plus přirážka přiměřeného zisku dohodnuty nebo určeny Správcem stavby v sou
ladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a musí být zahrnuty do Smluvní ceny.
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11.9

Potvrzení o splnění Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby
smlouvy Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel dokon

čil plnění svých závazků podle Smlouvy.

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 28 dnů po tom, co uplyne 
poslední ze Záručních dob, popřípadě co nejdříve poté, když Zhotovitel dodal všechny 
Dokumenty zhotovitele a dokončil Dílo včetně odstranění všech vad a vykonal veškeré 
zkoušky. Kopie Potvrzení o splnění smlouvy musí být vydána Objednateli.

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.

11.10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nesplněné závazky Po vydání Potvrzení o splnění smlouvy musí každá ze Stran zůstat odpovědná za spl

nění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Platí, že Smlouva je platná 
a účinná pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.

11.11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úklid staveniště Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy musí Zhotovitel odvést ze Staveniště jakékoli
zbývající Vybavení zhotovitele, přebytečný materiál, odpad, suť a Dočasné dílo.

Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co Objednatel 
obdržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy, může Objednatel jakékoli zbývající položky 
prodat nebo je použít jinak. Objednatel je oprávněn k zaplacení nákladů, které mu 
vznikly v souvislosti s takovým prodejem nebo použitím (nebo je přičitatelné takovému 
prodeji nebo použití) a nákladů, které mu vznikly v souvislosti s rekultivací Staveniště.

Jakýkoli zůstatek peněžních částek z prodeje musí být vyplacen Zhotoviteli. Jestliže je 
peněžní částka menší než náklady Objednatele, musí Zhotovitel Objednateli zbývající 
rozdíl zaplatit.

M ěř íaoceňování

12.1

Měření díla Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno v souladu s tímto Článkem.

Kdykoli Správce stavby požaduje, aby jakákoli část Díla byla měřena, musí o tom dát 
přiměřeným způsobem oznámení Zástupci zhotovitele, který musí:

(a) buď se okamžitě zúčastnit, nebo poslat jiného kvalifikovaného zástupce, aby 
pomohl Správci stavby provést měření a

(b) dodat jakékoli podrobnosti požadované Správcem stavby.

Jestliže se Zhotovitel nezúčastní nebo nepošle zástupce, je měření provedené Správ
cem stavby (nebo jeho jménem) akceptováno jako přesné.

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, když má být Stavba měřena podle záznamů, musí 
být tyto záznamy připraveny Správcem stavby. Zhotovitel se musí zúčastnit, jakmile 
a když je vznesen požadavek, aby záznamy přezkoumal a dohodl se na nich se Správ
cem stavby. Jestliže došlo k dohodě, musí Zhotovitel záznamy podepsat. Jestliže se 
Zhotovitel nezúčastní, jsou záznamy akceptovány jako přesné.
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Když Zhotovitel záznamy přezkoumá a nedohodl se na nich, anebo je nepodepíše 
jako dohodnuté, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení, v jakých ohledech jsou 
záznamy považovány za nepřesné. Potom, co Správce stavby oznámení obdrží, musí 
záznamy posoudit a buď je potvrdit, nebo pozměnit. Jestliže Zhotovitel nedá takové 
oznámení Správci stavby do 14 dnů poté, co byl vznesen požadavek na přezkoumání 
záznamů, jsou záznamy akceptovány jako přesné.

12.2 ----------------------

Metoda měření Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

Formuláři.

12.3 ----------------------

Oceňování Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod- 
-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil Smluvní cenu oceněním každé položky 
práce za použití dohodnutého nebo určeného měření v souladu s výše uvedenými 
Pod-články 12.1 a 12.2 a za použití vhodné položkové ceny.

Vhodnou položkovou cenou pro jakoukoli položku práce musí být ta položková cena, 
která je specifikovaná ve Smlouvě, nebo když není taková položka, položková cena 
specifikovaná pro podobnou práci. Pro položku práce se však musí použít (jako vhod
ná) nová položková cena, když:

(a) (i) měřené množství položky se změní o víc než 10 % oproti množství této
položky ve Výkazu výměr nebo jiném Formuláři,

(ii) tato změna v množství vynásobená touto specifikovanou položkovou ce
nou za tuto položku překročí 0,01 % Přijaté smluvní částky,

(iii) tato změna v množství přímo mění Náklady jednotky množství této polož
ky o více než 1% a

(iv) tato položka není specifikována ve Smlouvě jako „položka za pevnou po
ložkovou cenu“;

nebo

(b) (i) práce je na pokyn podle Článku 13 [Variace a úpravy],
(ii) ve Smlouvě není pro tuto položku specifikována žádná položková cena a
(iii) žádná specifikovaná položková cena není vhodná, protože položka prá

ce není podobného charakteru nebo není prováděna za podobných pod
mínek jako jakákoli položka ve Smlouvě.

Každá nová položková cena musí být odvozena z jakýchkoli relevantních položkových 
cen ve Smlouvě s přiměřenými úpravami, aby byly zohledněny záležitosti uvedené 
v pod-odstavcích (a) anebo (b) podle toho, co je použitelné. Jestliže pro odvození nové 
položkové ceny neexistují relevantní položkové ceny, musí být odvozena z odpovída
jících Nákladů za provedení práce spolu s přirážkou přiměřeného zisku při zohlednění 
jakýchkoli jiných relevantních záležitostí.

Dokud není dohodnuta nebo určena vhodná položková cena, musí Správce stavby 
určit prozatímní položkovou cenu pro účely Potvrzení průběžných plateb.

12.4

Vypuštění práce Kdykoli vypuštění jakékoli práce tvoří část Variace (nebo celou Variaci), jejíž hodnota 
nebyla dohodnuta a jestli:
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(a) Zhotoviteli vzniknou (nebo vznikly) náklady, které by byly považovány, kdyby 
práce nebyla vypuštěna, za uhrazené obnosem tvořícím část Přijaté smluvní 
částky;

(b) vypuštění této práce bude mít (nebo má) za následek, že tento obnos netvoří 
část Smluvní ceny; a

(c) tyto náklady nejsou považovány za zahrnuté v ocenění jakékoli nahrazující práce;

musí pak dát Zhotovitel Správci stavby příslušné oznámení spolu s uvedením podpůr
ných podrobností. Po obdržení tohoto oznámení, musí Správce stavby postupovat 
v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl, nebo určil tyto náklady, které musí 
být zahrnuty do Smluvní ceny.

pravy

13.1

Právo na variaci Variace mohou být iniciovány Správcem stavby kdykoli před vydáním Potvrzení o pře
vzetí Díla, buď pokynem, nebo požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh.

Zhotovitel musí každou Variaci provést a je jí vázán, pokud nedá okamžitě Správci 
stavby oznámení (s uvedením podpůrných podrobností), že Věci určené pro dílo poža
dované pro Variaci jsou pro Zhotovitele těžko dostupné. Po obdržení tohoto oznámení 
musí Správce stavby pokyn zrušit, potvrdit nebo pozměnit.

Každá Variace může zahrnovat:

(a) změny v množství jakékoli položky práce obsažené ve Smlouvě (takové změny 
však nejsou nutně Variací),

(b) změny v kvalitě a jiných vlastnostech jakékoli položky prací,
(c) změny ve výškách, rozmístění anebo rozměrech jakékoli části Díla,
(d) vypuštění jakékoli práce, pokud nemá být vykonána někým jiným,
(e) jakoukoli dodatečnou práci, Technologické zařízení, Materiály nebo služby ne

zbytné pro Stavbu včetně jakýchkoli s tím spojených Přejímacích zkoušek, vrtů 
a jiných zkušebních a průzkumných prací nebo

(f) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.

Zhotovitel nesmí Stavbu nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Správce
stavby nedá pokyn k Variaci nebo ji neschválí.

13.2  

Návrh na zlepšení Zhotovitel může kdykoli Správci stavby předložit písemný návrh, který (podle názo
ru Zhotovitele), když bude přijat, (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele 
na provedení, údržbu nebo provoz Díla, (iii) zvýší Objednateli výkonnost nebo hodnotu 
dokončeného Díla nebo (iv) bude Objednateli jinak prospěšný.

Návrh musí být připraven na náklady Zhotovitele a musí obsahovat položky uvedené 
v Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].

Jestliže návrh, který je schválen Správcem stavby, obsahuje změnu v projektové doku
mentaci části Stavby, pak pokud není oběma Stranami dohodnuto jinak:

(a) musí Zhotovitel tuto část vyprojektovat,
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(b) použijí se pod-odstavce (a) až (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovite
le] a

(c) jestliže má tato změna za následek snížení smluvní hodnoty této části, musí 
Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl 
nebo určil odměnu. Tato odměna se zahrne do Smluvní ceny. Tato odměna 
musí být polovinou (50 %) rozdílu mezi následujícími částkami:

(i) takovým snížením smluvní hodnoty, které je následkem změny mimo 
úprav podle Pod-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] a Pod- 
-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] a

(ii) snížením (je-li takové) hodnoty pozměněných prací pro Objednatele 
s ohledem na jakékoli snížení kvality, předpokládané živostnosti a efekti
vity v provozu.

Žádná odměna však nesmí být poskytnuta v případě, kdy je částka (i) menší než část
ka (ii).

13.3  

Postup při variaci Jestliže Správce stavby vznese před pokynem k Variaci požadavek na předložení návr
hu, musí Zhotovitel odpovědět písemně a co nejdříve, jak je to možné, bud' uvedením 
důvodů proč nemůže vyhovět (je-li tomu tak) nebo tak, že předloží:

(a) popis navrhované práce, která má být vykonána a harmonogram jejího prove
dení,

(b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 
s Pod-článkem 8.3 [Harmonogram] a Doby pro dokončení a

(c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace.

Správce stavby musí co nejdříve, jak je to možné potom, co obdrží takový návrh (podle 
Pod-článku 13.2 [Návrh na zlepšení] nebo jinak), odpovědět schválením, neschvále
ním, nebo uvedením připomínek. Zhotovitel nesmí při čekání na odpověď žádnou práci 
zpožďovat.

Každý pokyn k provedení Variace s požadavky na vedení záznamů o Nákladech musí 
být vydán Správcem stavby Zhotoviteli, který musí potvrdit příjem.

Každá Variace musí být oceněna v souladu s Článkem 12 [Měřenía oceňování], pokud 
nedá Správce stavby jiný pokyn nebo neschválí jiný postup v souladu s tímto Článkem.

13.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jestliže Smlouva předpokládá platbu Smluvní ceny ve více než jedné měně, pak kdy
koli je nějaká úprava dohodnuta, schválena nebo určena tak, jak je stanoveno výše, 
musí být specifikována částka k zaplacení v každé z příslušných měn. Pro tyto účely 
se musí odkazovat na skutečné nebo očekávané poměry měn Nákladů pozměněné 
práce a na poměry různých měn specifikovaných po účely platby Smluvní ceny.

13.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmíněné obnosy Každý Podmíněný obnos (ať celý nebo jeho část) smí být použit pouze v souladu s po
kyny Správce stavby a podle toho musí být upravena Smluvní cena. Celkový obnos 
zaplacený Zhotoviteli musí obsahovat jen částky za takový rozsah práce, dodávek 
nebo služeb, ke kterému se Podmíněný obnos vztahuje tak, jak k tomu dal Správce 
stavby pokyn. Z každého Podmíněného obnosu může dát Správce stavby pokyn k:

(a) provedení práce (včetně dodání Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb) 
Zhotovitelem a jejímu ocenění podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci]; anebo

Platby v příslušných 
měnách
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13.6 ------------------------------

Práce za hodinovou sazbu

13.7 ------------------

Úpravy v důsledku 
změn legislativy

(b) nákupu Technologického zařízení, Materiálů nebo služeb Zhotovitelem od jme
novaného Podzhotovitele (jak je definováno v Článku 5 [Jmenovaní podzhotovi- 
telé]) nebo jinak; pro který musí být do Smluvní ceny zahrnuty:

(i) Zhotovitelem skutečně zaplacené (nebo splatné) částky a
(ii) obnos na režijní poplatky a zisk vypočítaný jako procento z těchto sku

tečně zaplacených (nebo splatných) částek při použití příslušné procentní 
sazby (je-li taková) stanovené v příslušném Formuláři. Jestliže taková saz
ba neexistuje, musí se použít procentní sazba uvedená v Příloze k nabídce.

Když je to Správcem stavby požadováno, musí Zhotovitel za účelem zdůvodnění do
ložit nabídky, faktury, poukazy a účty nebo stvrzenky.

Správce stavby může dát při menší nebo nahodilé práci pokyn, že Variace bude pro
vedena za hodinovou sazbu. Práce pak musí být oceněna v souladu se Seznamem 
hodinových sazeb zahrnutým ve Smlouvě a musí se použít následující postup. Jestliže 
Smlouva Seznam hodinových sazeb neobsahuje, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí Správci stavby před objednáním Věcí určených pro dílo pro danou 
práci předložit nabídky. Při žádosti o platbu musí Zhotovitel předložit faktury, poukazy 
a účty nebo stvrzenky za jakékoli Věci určené pro dílo.

Mimo jakékoli položky, které Seznam hodinových sazeb specifikuje jako položky, 
za které platba nenáleží, musí Zhotovitel Správci stavby každý den dodat přesné sou
pisy ve dvojím vyhotovení, které musí obsahovat následující údaje o zdrojích použitých 
při provádění práce za předchozí den:

(a) jména, povolání a dobu u Personálu zhotovitele,
(b) identifikaci, typ a dobu u Vybavení zhotovitele a Dočasného díla a
(c) množství a typy použitého Technologického zařízení a Materiálů.

Jedno vyhotovení každého soupisu bude v případě, že je správný, nebo když je tak 
dohodnuto, podepsáno Správcem stavby a vráceno Zhotoviteli. Zhotovitel pak musí 
Správci stavby předložit oceněné soupisy těchto zdrojů předtím, než je zahrne do dal
šího Vyúčtování podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby].

Smluvní cena musí být upravena tak, aby bylo zohledněno zvýšení nebo snížení Nákla
dů, vyplývající ze změny v Právních předpisech Země (včetně zavedení nových Práv
ních předpisů a zrušení nebo modifikace existujících Právních předpisů) nebo změny 
v soudním nebo oficiálním úředním výkladu takových Právních předpisů provedené 
po Základním datu, která ovlivňuje Zhotovitele při plnění závazků podle Smlouvy.

Jestliže Zhotoviteli vzniká (nebo vznikne) zpoždění anebo dodatečné Náklady jako 
důsledek těchto změn v Právních předpisech nebo takových výkladů, provedených 
po Základním datu, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle 
Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.
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13.8

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

„Tabulka údajů o úpravách" je v tomto Pod-článku doplněnou tabulkou údajů o úpra
vách obsaženou v Příloze k nabídce. Neexistuje-li taková tabulka údajů o úpravách, 
tento Pod-článek se nepoužije.

Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny 
při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstup
ní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným 
v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu 
na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli 
zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli tak, jak je 
oceněna v souladu s příslušným Formulářem a potvrzena v Potvrzení platby, musí být 
určena vzorcem pro každou z měn, v kterých je Smluvní cena splatná. Žádná úprava 
se nepoužije pro práce oceněné na základě Nákladů nebo aktuálních cen. Vzorec musí 
mít následující obecnou podobu:

L nP n = a + b —  + 
Lo

E n . c —  + d 
Eo

M n
mo

kde:

„Pn“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu 
v příslušné měně práce vykonané za dobu „n“, kdy touto dobou je jeden měsíc, 
pokud není v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

„a“ je pevný koeficient stanovený v příslušné tabulce údajů o úpravách, který je 
podílem smluvních plateb, který se neupravuje;

„b“, „c“, „d“, ... jsou koeficienty, které jsou odhadovanou proporční částí každé
ho nákladového prvku, který souvisí s provedením Díla tak, jak jsou stanoveny 
v příslušné tabulce údajů o úpravách; takové tabulkové nákladové prvky mohou 
označovat zdroje, jako jsou pracovní síla, vybavení a materiály;

„Ln“, „En“, „Mn“, ... jsou aktuální nákladové indexy nebo referenční ceny 
za dobu „n“ vyjádřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových 
indexů nebo každá z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabul
kovým nákladovým prvkům k datu 49 dnů před posledním dnem této doby 
(ke kterému se vztahuje konkrétní Potvrzení platby); a

„Lo“, „Eo“, „Mo“, ... jsou základní nákladové indexy nebo referenční ceny vyjá
dřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá 
z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prv
kům k Základnímu datu.

Nákladové indexy nebo referenční ceny stanovené v tabulce údajů o úpravách musí 
být použity. Jestliže jsou pochybnosti o jejich zdroji, musí být určen Správcem stavby. 
Pro tento účel se musí odkázat na hodnoty indexů ve stanovených datech (které jsou 
citované ve čtvrtém a potažmo pátém sloupci tabulky) za účelem vyjasnění zdroje; ač
koli tato data (a tak i tyto hodnoty) nemusí odpovídat základním nákladovým indexům.

V případě, kdy „měna indexu“ (stanovená v tabulce) neodpovídá měně platby, musí 
být každý index přepočítán na příslušnou měnu platby prodejním kurzem stanoveným
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centrální bankou Země pro tuto příslušnou měnu k uvedenému datu, ke kterému se 
má index použít.

Dokud není nějaký aktuální nákladový index k dispozici, musí Správce stavby určit pro
zatímní index pro účely vydání Potvrzení průběžné platby. Když je aktuální nákladový 
index k dispozici, musí být úprava odpovídajícím způsobem přepočítána.

Jestliže Zhotovitel nedokončí Dílo během Doby pro dokončení, musí se pak úprava 
cen provést za použití buď (i) indexu nebo ceny, které se vztahují k datu 49 dnů před 
uplynutím Doby pro dokončení Díla, nebo (ii) aktuálního indexu nebo ceny podle toho, 
co je výhodnější pro Objednatele.

Váhové koeficienty pro každý z nákladových činitelů stanovených v tabulce (tabulkách) 
údajů o úpravách mohou být upraveny jen v případě, kdy se prokázalo, že jsou nepři
měřené, nevyvážené nebo nepoužitelné v důsledku Variací.

na a platební podmínky

14.1
Smluvní cena Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak:

(a) Smluvní cena musí být dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 12.3 [Oceňo
vání] a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy 
zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů 
s výjimkou stanovenou v Pod-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy];

(c) jakákoli množství stanovená ve Výkazu výměr nebo jiném Formuláři jsou množ
ství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství:

(i) co se týče Díla, které má Zhotovitel provést nebo
(ii) pro účely Článku 12 [Měřenía oceňování]; a

(d) Zhotovitel musí do 28 dnů po Datu zahájení prací předložit Správci stavby návrh 
rozpisu každého paušálního obnosu ve Formulářích. Správce stavby může při 
přípravě Potvrzení platby k rozpisu přihlédnout, není jím ale vázaný.

14.2  

Zálohová platba Objednatel musí poskytnout zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci
za podmínky, že Zhotovitel předloží záruku v souladu s tímto Pod-článkem. Celková 
zálohová platba, počet a načasování splátek (je-li více než jedna) a příslušné měny 
a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba 
není v Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Správce stavby musí vydat Potvrzení průběžné platby pro první splátku potom, co 
obdrží Vyúčtování (podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby]) a po
tom, co Objednatel obdrží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 
[Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku v částkách a měnách rovnajících se zálohové 
platbě. Tato záruka musí být vydána subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které 
byly schváleny Objednatelem a musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám 
nebo v jiné formě schválené Objednatelem.
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14.3 -------------------

Žádost o potvrzení 
průběžné platby

14.4 ----------------------

Harmonogram plateb

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, 
ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její plat
nosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dnů před datem uplynutí doby platnosti, 
musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do splacení zálohové platby Zhotovitelem.

Zálohová platba musí být vrácena procentuálními odpočty v Potvrzeních platby. Pokud 
nejsou v Příloze k nabídce stanovena jiná procenta:

(a) odpočty musí začít v Potvrzení platby, v kterém součet všech potvrzených prů
běžných plateb (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) překro
čí deset procent (10 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů; a

(b) odpočty musí probíhat s amortizační sazbou ve výši jedné čtvrtiny (25 %) z část
ky každého Potvrzení platby (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádrž- 
ného) v měnách a poměrech zálohové platby, až dokud nebude zálohová platba 
splacena.

Nebyla-li zálohová platba vrácena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla, nebo před 
ukončením podle Článku 15 [Ukončenísmlouvy objednatelem], Článku 16 [Přerušení 
a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší moc] (podle okolností), musí 
Zhotovitel Objednateli celkový v té době zbývající zůstatek ihned zaplatit.

Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého měsíce šest kopií Vyúč
tování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující částky, o kterých 
se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty, 
které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod- 
-článkem 4.21 [Zprávy o postupu prací].

Vyúčtování musí obsahovat následující položky (jsou-li použitelné), které musí být vyjá
dřeny v různých měnách, v kterých je splatná Smluvní cena v uvedeném pořadí:

(a) odhadovaná smluvní hodnota provedeného Díla a vyhotovených Dokumentů 
zhotovitele ke konci měsíce (včetně Variací, ale mimo položky popsané v pod- 
-odstavcích (b) až (g) níže);

(b) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny v důsledku změn legis
lativy a změn nákladů v souladu s Pod-článkem 13.7 [Úpravy v důsledku změn 
legislativy] a Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů];

(c) všechny částky, které mají být odečteny jako zádržné, vypočítané s použitím 
procenta zádržného stanoveného v Příloze k nabídce na součet výše uvede
ných částek, dokud takto Objednatelem zadržená částka nedosáhne limit Zá- 
držného (je-li takový) stanovený v Příloze k nabídce;

(d) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny kvůli zálohové platbě 
a jejímu vrácení v souladu s Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba];

(e) všechny částky, které mají být přičteny nebo odečteny kvůli Technologickému 
zařízení a Materiálům v souladu s Pod-článkem 14.5 [Technologické zařízení 
a materiály určené pro dílo];

(f) všechny ostatní přípočty a odpočty, které se mohly stát způsobilými k platbě 
podle Smlouvy nebo jinak, včetně těch podle Článku 20 [Claimy, spory a roz
hodčí řízení]; a

(g) odpočet částek potvrzených ve všech předchozích Potvrzeních platby.

Jestliže Smlouva obsahuje harmonogram plateb specifikující splátky, kterými bude za
placena Smluvní cena, pak, pokud není v tomto harmonogramu stanoveno jinak:
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14.5 ------------------------

Technologické zařízení 
a materiály určené 
pro dílo

(a) splátky uvedené v tomto harmonogramu plateb jsou odhadované smluvní hod
noty pro účely pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné 
platby];

(b) Pod-článek 14.5 [Technologické zařízení a materiály určené pro dílo] se nepou
žije; a

(c) když tyto splátky nejsou definovány odkazem na skutečný postup dosažený 
při provádění Díla a když se zjistí, že je skutečný postup pomalejší než ten, 
na kterém byl tento harmonogram plateb založený, pak může Správce stavby 
postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určen/], aby dohodl nebo určil revi
dované splátky, které musí zohlednit rozsah, v kterém je postup menší než ten, 
na kterém byly předtím splátky založeny.

Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezá
vazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého čtvrtletí. První odhad 
musí být předložen do 42 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být 
předkládány v čtvrtletních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Jestliže se tento Pod-článek použije, Potvrzení průběžné platby musí obsahovat, po
dle pod-odstavce (e) Pod-článku 14.3, (i) částku na Technologické zařízení a Materiály, 
které byly odeslány na Staveniště, aby byly zabudovány do Stavby a (ii) srážku, když je 
smluvní hodnota takového Technologického zařízení a Materiálů již zahrnuta jako část 
Stavby podle pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby].

Tento Pod-článek se nepoužije, jestliže Příloha k nabídce neobsahuje seznamy, na kte
ré je odkazováno v níže uvedených pod-odstavcích (b) (i) nebo (c) (i).

Správce stavby musí určit a potvrdit jakýkoli přípočet, jestliže jsou naplněny následující 
podmínky:

(a) Zhotovitel:

(i) vedl uspokojivé záznamy (včetně objednávek, stvrzenek, Nákladů a použití 
Technologického zařízení a Materiálů), které jsou k dispozici ke kontrole a

(ii) předložil vyúčtování Nákladů nabytí a dodání Technologického zařízení 
a Materiálů na Staveniště, podložené uspokojivými důkazy;

a bud':

(b) příslušné Technologické zařízení a Materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedené v Příloze k nabídce s tím, že mají být zaplace
ny při naložení,

(ii) byly naloženy k přepravě do Země a s místem určení na Staveniště v sou
ladu se Smlouvou; a

(iii) jsou popsány v námořním konosamentu (potvrzujícím, že náklad není 
zjevně poškozený) nebo jiném dokladu o naložení, který byl předložen 
Správci stavby spolu s dokladem o zaplacení dopravného a pojištění, 
jakýmikoli jinými rozumně požadovanými dokumenty a bankovní zárukou 
ve formě schválené Objednatelem a vydané subjektem schváleným Ob
jednatelem, v částkách a měnách rovnajících se částce způsobilé k plat
bě podle tohoto Pod-článku: tato záruka může být v podobné formě, 
jako je ta uvedená v Pod-článku 14.2 [Zálohová platba], a musí být plat
ná, dokud Technologické zařízení a Materiály nejsou řádně uskladněny 
na Staveništi a ochráněny proti ztrátě, poškození a chátrání;
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nebo

14.6 ---------------

Vydání potvrzení 
průběžné platby

14.7

Platba

(c) příslušné Technologické zařízení a Materiály:

(i) jsou ty, které jsou uvedené v Příloze k nabídce s tím, že mají být zaplace
ny při dodání na Staveniště a

(ii) byly dodány a řádně uskladněny na Staveništi, jsou ochráněny proti ztrá
tě, škodě a chátrání a jsou zjevně v souladu se Smlouvou.

Dodatečná částka, která má být potvrzena, se musí rovnat 80 % nákladů Technologic
kého zařízení a Materiálů (včetně dodávky na Staveniště) určených Správcem stavby 
s přihlédnutím k dokumentům uvedeným v tomto Pod-článku a smluvní hodnotě Tech
nologického zařízení a Materiálů.

Měny této dodatečné částky musí být stejné jako ty, v kterých bude platba splatná, 
když je smluvní hodnota zahrnuta podle pod-odstavce (a) Pod-článku 14.3 [Žádost 
o potvrzení průběžné platby]. V tom okamžiku musí Potvrzení platby zahrnovat pří
slušné srážky, které se musí rovnat této dodatečné částce za příslušné Technologické 
zařízení a Materiály a musí být ve stejných měnách a poměrech.

Žádná částka nesmí být potvrzena ani zaplacena, dokud Objednatel neobdrží a ne
schválí Zajištění splnění smlouvy. Následně musí Správce stavby, do 28 dnů po ob
držení Vyúčtování a podpůrných dokumentů, vydat Objednateli Potvrzení průběžné 
platby, v kterém musí být stanovena částka, kterou Správce stavby spravedlivě určí 
za způsobilou k zaplacení s uvedením podpůrných podrobností.

Před vydáním Potvrzení o převzetí Díla však Správce stavby není povinen vydat Potvr
zení průběžné platby v částce, která by byla (po odečtení zádržného a jiných odpočtů) 
menší než minimální částka Potvrzení průběžné platby (je-li taková) stanovená v Příloze 
k nabídce. V tomto případě musí dát Správce stavby Zhotoviteli náležité oznámení.

Potvrzení průběžné platby nesmí být odepřeno z žádného jiného důvodu, pouze:

(a) když jakákoli Zhotovitelem dodávaná věc nebo provedená práce není v souladu 
se Smlouvou, mohou být náklady na opravu nebo výměnu zadrženy až do do
končení opravy nebo výměny; anebo

(b) když Zhotovitel nesplnil nebo neplní jakoukoli povinnost provést práci nebo ne
splnil nebo neplní jakýkoli závazek v souladu se Smlouvou a bylo mu to ozná
meno Správcem stavby, může být hodnota této práce nebo závazku zadržena 
až do splnění povinnosti provést práci nebo splnění závazku.

Správce stavby může v jakémkoli Potvrzení platby provést jakoukoli opravu nebo mo- 
ditikaci, která měla být správně provedena v jakémkoli předchozím Potvrzení platby. 
Potvrzení platby nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu 
nebo uspokojení Správce stavby.

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit:

(a) první splátku zálohové platby do 42 dnů po odeslání nebo zveřejnění Dopisu 
o přijetí nabídky nebo do 21 dnů po obdržení dokumentů v souladu s Pod-člán- 
kem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba] podle 
toho, co se stane později;
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(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 56 dnů potom, co 
Správce stavby obdrží Vyúčtování a podpůrné dokumenty; a

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 56 dnů potom, co Objedna
tel obdrží toto Potvrzení platby.

Platba splatné částky v každé z měn musí být provedena na bankovní účet určený 
Zhotovitelem v zemi platby (pro tuto měnu) specifikované ve Smlouvě.

14.8  

Zpožděná platba Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel
oprávněn k úhradě poplatků za financování, které připadají měsíčně na nezaplacenou 
částku během doby zpoždění úhrady. Platí, že tato doba začíná datem pro zaplacení 
specifikovaným v Pod-článku 14.7 [Platba] bez ohledu (v případě jeho pod-odstavce 
(b)) na datum vydání jakéhokoli Potvrzení průběžné platby.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být tyto poplatky za financová
ní vypočítány z roční sazby o tři procentní body vyšší, než je diskontní sazba centrální 
banky v zemi měny platby a musí být zaplaceny v této měně.

Zhotovitel je k této platbě oprávněn bez formálního oznámení nebo potvrzení, a aniž by 
byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky.

14.9  

Platba zádržného První polovina Zádržného musí být Správcem stavby potvrzena k vyplacení Zhotoviteli,
když bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla. Jestliže je Potvrzení o převzetí vydáno pro 
Sekci nebo část Díla, musí být potvrzena a vyplacena poměrná část Zádržného. Tato 
poměrná část musí činit dvě pětiny (40 %) z podílu vypočítaného tak, že se odhadovaná 
smluvní hodnota Sekce nebo části Díla vydělí odhadovanou konečnou Smluvní cenou.

Okamžitě po datu uplynutí poslední Záruční doby musí být zbývající zůstatek Zádrž- 
ného potvrzen Správcem stavby k vyplacení Zhotoviteli. Jestliže bylo Potvrzení o pře
vzetí vydáno pro Sekci, musí být poměrná část druhé poloviny Zádržného potvrzena 
a vyplacena okamžitě po datu uplynutí Záruční doby Sekce. Tato poměrná část musí 
činit dvě pětiny (40 %) z podílu vypočítaného tak, že se odhadovaná smluvní hodnota 
Sekce vydělí odhadovanou konečnou Smluvní cenou.

Jestliže však má být nějaká práce ještě provedena podle Článku 11 [Odpovědnost 
za vady], je Správce stavby oprávněn odepřít potvrzení odhadovaných nákladů této 
práce, dokud nebude provedena.

Při výpočtu těchto poměrných částí se nesmí zohledňovat jakékoli úpravy podle Pod- 
-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] a Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsled
ku změn nákladů].

14.10---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyúčtování při dokončení Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před
ložit šest kopií Vyúčtování při dokončení s podpůrnými dokumenty v souladu s Pod- 
-článkem 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby], které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou k datu stanove
nému v Potvrzení o převzetí Díla,

(b) jakékoli další obnosy, které Zhotovitel považuje za způsobilé k platbě a
(c) odhad jakýchkoli jiných částek, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou 

podle Smlouvy náležet. Odhadované částky musí být v tomto Vyúčtování při 
dokončení znázorněny odděleně.
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Správce stavby pak musí vydat potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání po
tvrzení průběžné platby].

14.11  

Žádost o potvrzení Zhotovitel musí Správci stavby předložit do 56 dnů potom, co obdržel Potvrzení o spl-
závěrečné platby nění smlouvy šest kopií návrhu závěrečného vyúčtování včetně podpůrných dokumen

tů, které ve formě schválené Správcem stavby znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže Správce stavby nesouhlasí s jakoukoli částí návrhu závěrečného vyúčtování 
nebo ji nemůže ověřit, musí Zhotovitel předložit takové další informace, jaké může 
Správce stavby rozumně požadovat, a musí udělat takové změny v návrhu, jaké si 
spolu dohodli. Zhotovitel pak musí připravit a Správci stavby předložit závěrečné vyúč
tování tak, jak bylo dohodnuto. Na toto dohodnuté vyúčtování se v těchto Podmínkách 
odkazuje jako na „Závěrečné vyúčtování".

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli do
hodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, 
musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné plat
by na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným 
způsobem vyřešený podle Pod-článku 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování 
sporů] nebo Pod-článku 20.5 [Smírné narovnání], musí Zhotovitel připravit a Objedna
teli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.

14.12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení o splnění Zhotovitel musí při předložení Závěrečného vyúčtování předložit i písemné prohlášení
platebních závazků o splnění platebních závazků, které stvrzuje, že celková částka Závěrečného vyúčto

vání je plným a konečným vyrovnáním všech peněžních částek, které Zhotoviteli náleží 
podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou. V tomto prohlášení o splnění plateb
ních závazků může být uvedeno, že bude účinné až, když Zhotovitel obdrží Zajištění 
splnění smlouvy a nezaplacený zůstatek této celkové částky, přičemž v tomto případě 
prohlášení o splnění platebních závazků je účinné k takovému datu.

14.13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vydání potvrzení Do 28 dnů po obdržení Závěrečného vyúčtování a písemného prohlášení o splnění
závěrečné platby platebních závazků v souladu s Pod-článkem 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné

platby] a Pod-článkem 14.12 [Prohlášení o splnění platebních závazků] musí Správce 
stavby Objednateli vydat Potvrzení závěrečné platby, v kterém musí být uvedeny:

(a) konečná částka způsobilá k zaplacení a
(b) zůstatek (je-li nějaký), který má být zaplacen Objednatelem Zhotoviteli nebo 

Zhotovitelem Objednateli, podle okolností, po započítání všech částek již zapla
cených Objednatelem a všech obnosů, ke kterým je Objednatel oprávněn.

Jestliže Zhotovitel nepožádal o Potvrzení závěrečné platby v souladu s Pod-článkem
14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] a Pod-článkem 14.12 [Prohlášenío splnění 
platebních závazků], musí Správce stavby vznést požadavek, aby tak Zhotovitel udělal. 
Jestliže Zhotovitel nepředloží žádost do 28 dnů, musí Správce stavby vydat Potvrzení 
závěrečné platby na takovou částku, jakou spravedlivě určí za způsobilou k platbě.
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14.14

Skončení odpovědnosti Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo
objednatele v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu),

že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku:

(a) do Závěrečného vyúčtování a také
(b) do Vyúčtování při dokončení popsaném v Pod-článku 14.10 [Vyúčtovánípři do

končení] mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.

Tento Pod-článek však neomezuje Objednatelovu odpovědnost v případě jeho povin
nosti odškodnění nebo Objednatelovu odpovědnost v případě podvodu, úmyslného 
neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti Objednatele.

14.15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měny plateb Smluvní cena musí být zaplacena v měně nebo měnách uvedených v Příloze k nabíd
ce. Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, když je takto uvedena více než
jedna měna, platby musí být provedeny následovně:

(a) jestliže byla Přijatá smluvní částka vyjádřena pouze v Místní měně:

(i) poměry nebo částky Místních nebo Cizích měn a pevné směnné kursy, 
které se mají použít k výpočtu plateb, musí být ty stanovené v Příloze 
k nabídce, pokud není Stranami dohodnuto jinak;

(ii) platby a odpočty podle Pod-článku 13.5 [Podmíněné obnosy] a Pod- 
-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] musí být provedeny 
v příslušných měnách a poměrech; a

(iii) jiné platby a odpočty podle pod-odstavce (a) až (d) Pod-článku 14.3 [Žá
dost o potvrzení průběžné platby] musí být provedeny v měnách a pomě
rech specifikovaných ve výše uvedeném pod-odstavci (a) (i);

(b) platby náhrady škody specifikované v Příloze k nabídce musí být provedeny 
v měnách a poměrech specifikovaných v Příloze k nabídce;

(c) jiné Zhotovitelovy platby Objednateli musí být provedeny v měně, v které byl 
obnos Objednatelem vynaložen nebo v takové měně, která může být Stranami 
dohodnuta;

(d) jestliže nějaká částka, kterou má zaplatit Zhotovitel Objednateli v konkrétní 
měně, přesáhne obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli v této měně, 
může Objednatel zůstatek této částky získat zpět z obnosů, které má jinak za
platit Zhotoviteli v jiných měnách; a

(e) jestliže v Příloze k nabídce nejsou stanoveny žádné směnné kursy, musí jimi být 
ty platné v den Základního data a určené centrální bankou Země.

mlouvy objednatelem

15.1

Výzva k nápravě Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplývá ze Smlouvy, může Správce
stavby oznámením po Zhotoviteli požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a na
pravil ho ve stanoveném přiměřeném čase.

15.2  

Odstoupení objednatelem Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:
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(a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo 
s oznámením podle Pod-článku 15.1 [Výzva knápravě],

(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závaz
ků, které má podle Smlouvy,

(c) bez rozumné omluvy:

(i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zahájení, zpoždění a přeruše
ní], nebo

(ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle Pod-článku 7.5 
[Odmítnutí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 28 dnů po tom, 
co ho obdržel,

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody,
(e) zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je u něj rozhodnutím 

zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání nebo pokračuje 
v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurzní podstaty, opat
rovníkem nebo manažerem, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli 
z těchto úkonů nebo událostí, nebo

(f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, pro
vizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu:

(i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě, 
nebo

(ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně 
nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě,

nebo, když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovi- 
telů dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou 
pobídku nebo odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky 
a odměny směřované Personálu zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují 
k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel potom, co dá 14 dnů 
předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Stave
niště. V případě pod-odstavců (e) a (f) však může Objednatel oznámením od Smlouvy 
odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli jiná práva 
Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované 
Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci 
jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí, aby ihned 
postupoval v souladu s přiměřenými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postou
pení jakékoli podzhotovitelské smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo 
pro bezpečnost Díla.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli 
jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro 
dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovite
lem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vydá
no Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti. Zhotovitel musí okamžitě na své riziko
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a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do té doby Zhotovitel nezaplatil nějakou 
platbu náležející Objednateli, mohou být tyto položky Objednatelem prodány za účelem 
úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu musí pak být Zhotoviteli zaplacen.

15.3  

Ocenění k datu Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku
odstoupení 15.2 [Odstoupení objednatelem] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat

v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věcí ur
čených pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli 
za práce provedené v souladu se Smlouvou.

15.4  

Platba po odstoupení Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem]
nabylo účinnosti, může Objednatel:

(a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele],
(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení 

a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veške
rých jiných nákladů, které vznikly Objednateli, anebo

(c) získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objedna
teli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů nále
žejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [Oceněník datu odstoupení]. Po zís
kání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objednatel 
zůstatek Zhotoviteli zaplatit.

15.5  

Oprávnění objednatele Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznáme- 
vypovědět smlouvu ním takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 28 dnů po tom, co buď

Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle 
toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod- 
-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem.

Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení 
prací a odklizení vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-člán
kem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění].

ukončení smlouvy zhotovitelem

16.1

Jestliže Správce stavby nevydá potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání po
tvrzení průběžné platby] nebo Objednatel nepostupuje v souladu Pod-článkem 2.4 
[Zajištění financování objednatelem] nebo Pod-článku 14.7 [Platba], může Zhotovitel 
po tom, co dal nejméně 21 dnů předem Objednateli oznámení, přerušit práci (nebo 
snížit rychlost práce), pokud a dokud Zhotovitel neobdrží Potvrzení platby, přiměřený 
důkaz nebo platbu podle okolností a tak, jak je to popsáno v oznámení.

Toto jednání Zhotovitele nemá žádný vliv na jeho oprávnění na poplatky za financování 
podle Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba] a na odstoupení podle Pod-článku 16.2 
[Odstoupení zhotovitelem].

Jestliže Zhotovitel následně takové Potvrzení platby, důkaz nebo platbu obdrží (jak je 
to popsáno v příslušném Pod-článku a ve výše uvedeném oznámení) před tím, než dá
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16.2 ---------------------------

Odstoupení zhotovitelem

16.3 -----------------------------

Skončení prací a odklizení 
vybavení zhotovitele

oznámení o odstoupení, musí Zhotovitel obnovit normální průběh prací co nejdříve, jak 
je to rozumně možné.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady, jako následek přerušení práce 
(nebo snížení rychlosti práce) v souladu s tímto Pod-článkem, musí dát Zhotovitel 
Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimyzhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když:

(a) Zhotovitel do 42 dnů potom, co dal oznámení podle Pod-článku 16.1 [Opráv
nění zhotovitele přerušit práci], neobdrží přiměřený důkaz v souvislosti s nespl
něním povinnosti podle Pod-článku 2.4 [Zajištění financování objednatelem],

(b) Správce stavby nevydá příslušné Potvrzení platby do 56 dnů potom, co obdržel 
Vyúčtování a podpůrné dokumenty,

(c) Zhotovitel neobdrží částku splatnou na základě Potvrzení průběžné platby 
do 42 dnů po uplynutí lhůty stanovené v Pod-článku 14.7 [Platba], během které 
má být platba provedena (mimo odpočtů v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy 
objednatele]),

(d) Objednatel podstatným způsobem neplní své závazky, které má podle Smlouvy,
(e) Objednatel nepostupuje v souladu s Pod-článkem 1.6 [Smlouva o dílo] nebo 

Pod-článkem 1.7 [Postoupení],
(f) se dlouhodobé přerušení dotýká celého Díla tak, jak je to popsáno v Pod-článku

8.11 [Dlouhodobé přerušení], nebo
(g) Objednatel zbankrotuje nebo se stane insolventním, jde do likvidace, je u něj 

rozhodnutím zřízena správa konkurzní podstaty, jedná s věřiteli o vyrovnání 
nebo pokračuje v podnikání ve prospěch svých věřitelů pod správcem konkurz
ní podstaty, opatrovníkem nebo manažerem nebo dojde k jakémukoli úkonu 
nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek 
jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Zhotovitel po tom, co dá 14 dnů
předem oznámení Objednateli, odstoupit od Smlouvy. V případě pod-odstavců (f) a (g)
však může Zhotovitel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Zhotovitelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoli jiná práva
Zhotovitele, která má podle Smlouvy nebo jinak.

Potom, co oznámení o ukončení smlouvy podle Pod-článku 15.5 [Oprávnění objedna
tele vypovědět smlouvu], Pod-článku 16.2 [Odstoupenízhotovitelem] nebo Pod-člán
ku 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění] nabylo účinnosti, musí 
Zhotovitel okamžitě:

(a) skončit veškerou další práci mimo takovou práci, ke které byl vydán pokyn 
Správce stavby za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla,
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(b) předat Dokumenty zhotovitele, Technologické zařízení, Materiály a jinou práci, 
za které Zhotovitel obdržel platbu a

(c) odklidit ze Staveniště veškeré ostatní Věci určené pro dílo mimo těch, které jsou 
potřebné pro bezpečnost a opustit Staveniště.

16.4  

Platba při odstoupení Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem]
nabylo účinnosti, musí Objednatel okamžitě:

(a) vrátit Zhotoviteli Zajištění splnění smlouvy,
(b) zaplatit Zhotoviteli v souladu s Pod-článkem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, plat

ba a osvobození z plnění) a
(c) zaplatit Zhotoviteli částku za ušlý zisk nebo jinou ztrátu nebo škodu, které Zho

toviteli vznikly jako následek tohoto odstoupení.

Rizikoaocdpovědnost

17.1

Odškodnění Zhotovitel musí Objednatele, Personál objednatele a jejich příslušné zástupce odškod
nit a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát 
a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby) v souvislosti s:

(a) tělesným úrazem, nemocí, chorobou nebo smrtí jakékoli osoby, které vyplývají 
z projektování (je-li nějaké), provádění a dokončování Díla a odstraňování všech 
vad Zhotovitelem (nebo vznikly v průběhu nebo z důvodu těchto činností), po
kud k nim nedošlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy 
Objednatelem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich příslušným zá
stupcem a

(b) škodou nebo ztrátou na jakýchkoli nemovitých nebo movitých věcech (jiných 
než Dílo) v takovém rozsahu, v jakém taková škoda nebo ztráta:

(i) vyplývá z projektování (je-li nějaké), provádění a dokončování Díla a od
straňování všech vad Zhotovitelem (nebo vznikla v průběhu nebo z důvo
du těchto činností) a

(ii) došlo k ní kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy 
Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným 
zástupcem, případně někým jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměst
nám kýmkoli z nich.

Objednatel musí Zhotovitele, Personál zhotovitele a jejich příslušné zástupce odškodnit 
a zajistit, aby jim nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, náhrady škody, ztrát a vý
dajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby) v souvislosti s (1) tělesným úrazem, 
nemocí, chorobou nebo smrtí, pokud k nim došlo kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání 
nebo porušení Smlouvy Objednatelem, Personálem objednatele nebo jakýmkoli jejich 
příslušným zástupcem a (2) záležitostmi, které mohou být vyloučeny z pojistného krytí 
tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištěnípro pří
pad úrazu osob a škod na majetku].

17.2  

Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo od Data
zahájení prací až do data, kdy je vydáno (nebo se má za to, že je vydáno podle Pod- 
-článku 10.1 [Převzetídíla a sekcí]) Potvrzení o převzetí Díla, kdy odpovědnost za péči
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17.3 ------------------

Rizika objednatele

17.4 -----------------------------

Důsledky rizik objednatele

o Dílo přechází na Objednatele. Když je Potvrzení o převzetí vydáno (nebo se má za to, 
že je vydáno) na jakoukoli Sekci nebo část Díla, pak odpovědnost za péči o tuto Sekci 
nebo část přechází na Objednatele.

Potom, co odpovědnost v souladu s výše uvedeným přešla na Objednatele, musí Zho
tovitel převzít odpovědnost za péči o jakoukoli práci, která není k datu stanovenému 
v Potvrzení o převzetí dokončena, dokud tato práce dokončena není.

Jestliže na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovitele vznikne 
nějaká ztráta nebo škoda během doby, kdy je za jejich péči odpovědný Zhotovitel, 
z jakékoli příčiny neuvedené v Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele], musí Zhotovitel 
na své riziko a náklady ztrátu nebo škodu napravit tak, aby byly Dílo, Věci určené pro 
dílo a Dokumenty zhotovitele v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je odpovědný za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou jakoukoli činností 
vykonanou Zhotovitelem po vydání Potvrzení o převzetí. Zhotovitel je také odpovědný 
za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která se objeví po vydání Potvrzení o převzetí a která 
vznikla v důsledku předchozí události, za kterou byl odpovědný Zhotovitel.

Pod-článek 17.4 odkazuje na rizika z následujících nebezpečí:

(a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost ne
přátel ze zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

(c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj v Zemi, které jsou vyvolány jinými osobami, 
než jsou Personál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovi- 
telů,

(d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace 
v Zemi mimo situace, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušni
ny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,

(e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

(f) užívání nebo zabrání jakékoli části Stavby Objednatelem mimo případů specifi
kovaných ve Smlouvě,

(g) projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný a

(h) jakékoli působení přírodních sil, které je Nepředvídatelné nebo u kterého se 
nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní pre
ventivní opatření.

Jestliže a do té míry, do jaké nebezpečí a rizika uvedená v Pod-článku 17.3 vedou 
ke ztrátě nebo škodě na Díle, Věcech určených pro dílo nebo Dokumentech zhotovi
tele, musí dát Zhotovitel Správci stavby okamžitě oznámení a musí napravit tuto ztrátu 
nebo škodu v míře požadované Správcem stavby.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady z důvodu napravování této ztráty 
nebo škody, musí dát Zhotovitel Správci stavby další oznámení a je oprávněn podle 
Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, která se zahrne do Smluvní ceny. V případě
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17.5 ---------------------

Práva průmyslového 
a jiného duševního 
vlastnictví

17.6 -------------------------

Omezení odpovědnosti

pod-odstavců (f) a (g) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] musí být k těmto 
Nákladům přirážkou zahrnut také přiměřený zisk.

Po obdržení tohoto dalšího oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

„Porušení" je v tomto Pod-článku porušení (nebo údajné porušení) jakéhokoli patentu, 
průmyslového vzoru, autorského práva, ochranné známky, obchodního jména, ob
chodního tajemství nebo jiného práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlast
nictví, které se vztahuje k Dílu; a „nárok" je nárok (nebo postup při uplatňování nároku), 
kterým je tvrzeno nějaké porušení.

Kdykoli některá ze Stran nedá druhé Straně oznámení o jakémkoli nároku do 28 dnů 
po tom, co je vůči ní nárok uplatněn, platí, že se prvně jmenovaná Strana vzdala veš
kerých práv na odškodnění podle tohoto Pod-článku.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě ja
kéhokoli nároku, kterým je tvrzeno porušení, které je nebo bylo:

(a) nevyhnutelným následkem toho, že Zhotovitel dodržoval Smlouvu, nebo
(b) následkem užívání jakékoli části Díla Objednatelem:

(i) za jiným účelem než vyplývajícím nebo rozumně odvoditelným ze Smlou
vy nebo

(ii) ve spojení s jakoukoli věcí nedodanou Zhotovitelem, jestliže s takovým 
užíváním nebyl Zhotovitel seznámen před Základním datem nebo není 
stanovené ve Smlouvě.

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jaké
hokoli nároku, který vyplývá nebo se vztahuje k (i) výrobě, použití, prodeji nebo dovozu 
jakýchkoli Věcí určených pro dílo, nebo (ii) jakékoli projektové dokumentaci, za kterou 
je odpovědný Zhotovitel.

Jestliže je nějaká Strana oprávněna k odškodnění podle tohoto Pod-článku, odškod- 
ňující Strana může (na své náklady) vést jednání za účelem vypořádání nároku a jaké
koli soudní nebo rozhodčí řízení, které z něj může vyplynout. Na základě požadavku 
a na náklady odškodňující Strany musí druhá Strana při obraně proti nároku posky
tovat součinnost. Tato druhá Strana (a její Personál) nesmí udělat jakékoli prohlášení, 
které by mohlo mít na odškodňující Stranu negativní vliv, ledaže by se odškodňující 
Strana neujala vedení nějakého jednání, soudního nebo rozhodčího řízení po tom, co 
na to u ní vznesla požadavek tato druhá Strana.

Žádná ze Stran není odpovědná druhé Straně za ztrátu užitku z Díla, ušlý zisk, ztrátu 
jakékoli zakázky nebo za jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která 
vznikne druhé Straně v souvislosti se Smlouvou. To se netýká Pod-článku 16.4 [Platba 
při odstoupení] a Pod-článku 17.1 [Odškodnění].

Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou, mimo odpovědnosti podle Pod-článku 4.19 [Elektřina, voda a plyn], Pod- 
článku 4.20 [Vybaveníobjednatele a objednatelem volně poskytovaný materiál], Pod- 
článku 17.1 [Odškodnění] a Pod-článku 17.5 [Práva průmyslového a jiného duševního
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vlastnictví], nesmí překročit obnos stanovený ve Zvláštních podmínkách nebo (není-li 
obnos stanoven) Přijatou smluvní částku.

Tento Pod-článek neomezuje odpovědnost v případě podvodu, úmyslného neplnění 
závazků nebo hrubé nedbalosti Strany, která se takto proviní.

18.1

Obecné požadavky 
na pojištění

Jestliže je pojišťující Stranou Zhotovitel, musí být každé pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek schválených Objednatelem. Tyto podmínky musí být v souladu se vše
mi podmínkami dohodnutými oběma Stranami před datem Dopisu o přijetí nabídky. 
Tato dohoda nebo podmínky mají přednost před ustanoveními tohoto Článku.

Jestliže je pojišťující Stranou Objednatel, musí být každé pojištění uzavřeno s pojistiteli 
a za podmínek, které jsou v souladu s údaji přiloženými k Zvláštním podmínkám.

Jestliže se požaduje, aby pojistka odškodňovala společně pojištěné, musí krytí platit 
pro každého pojištěného zvlášť, jako by byla vydána samostatná pojistka pro každého 
ze společně pojištěných. Jestliže pojistka odškodňuje dodatečné společně pojiště
né, a to navíc k pojištěným specifikovaným v tomto Článku, (i) musí Zhotovitel jednat 
podle pojistky jménem těchto dodatečných společně pojištěných mimo případy, kdy 
musí Objednatel jednat za Personál objednatele, (ii) dodateční společně pojištění ne
smí být oprávněni obdržet platby přímo od pojistitele nebo mít jakýkoli jiný přímý styk 
s pojistitelem a (iii) pojišťující Strana musí požadovat, aby dodateční společně pojištění 
postupovali v souladu s podmínkami stanovenými v pojistce.

Každá pojistka proti ztrátě nebo škodě musí umožnit provedení plateb v měnách po
žadovaných pro nápravu ztráty nebo škody. Platby obdržené od pojistitelů musí být 
použity na nápravu ztráty nebo škody.

Příslušná pojišťující Strana musí v patřičných lhůtách, které jsou stanovené v Příloze 
k nabídce (vypočítané od Data zahájení prací), předložit druhé Straně:

(a) důkaz, že pojištění popsaná v tomto Článku jsou v platnosti a
(b) kopie pojistek pro pojištění popsaných v Pod-článku 18.2 [Pojištění díla a vy

bavení zhotovitele] a Pod-článku 18.3 [Pojištěnípro případ úrazu osob a škod 
na majetku].

Při jakékoli platbě pojistného musí pojišťující Strana předložit důkaz o platbě druhé 
Straně. Vždy, když jsou důkazy nebo pojistky překládány, musí dát pojišťující Strana 
oznámení také Správci stavby.

Každá ze Stran musí postupovat v souladu s pojistnými podmínkami každé z pojistek. 
Pojišťující Strana musí informovat pojistitele o jakýchkoli významných změnách v pro
vádění Díla a zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s tímto Článkem.

Žádná ze Stran nesmí udělat významnou změnu podmínek jakéhokoli pojištění bez

Pro každý druh pojištění v tomto Článku je „pojišťující Stranou" ta Strana, která je od
povědná za uzavření pojištění specifikovaného v příslušném Pod-článku, včetně udr
žování tohoto pojištění v platnosti.
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18.2 -----------------------

Pojištění díla 
a vybavení zhotovitele

předchozího schválení druhou Stranou. Jestliže pojistitel tyto podmínky změní (nebo 
se o to pokusí), musí to Strana, která se o tom od pojistitele dozví jako první, druhé 
Straně okamžitě oznámit.

Jestliže pojišťující Strana neuzavře anebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, které 
má podle Smlouvy uzavřít nebo udržovat nebo nepředloží uspokojivý důkaz a kopie 
pojistek v souladu s tímto Pod-článkem, může druhá Strana (podle své volby a aniž 
by byla dotčena jakákoli práva nebo opravné prostředky) uzavřít pojištění na příslušné 
krytí a platit patřičné pojistné. Pojišťující Strana musí zaplatit částku v hodnotě tohoto 
pojistného druhé Straně a podle toho musí být upravena i Smluvní cena.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho
tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení Smlouvy nebo jakékoli jiné. Ja
kékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zhotovitel anebo 
Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však 
pojišťující Strana neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého 
se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno a druhá Strana ani opo
minutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto nesplněnému 
závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, 
zaplaceny pojišťující Stranou.

Platby jedné Strany druhé Straně podléhají ustanovením Pod-článku 2.5 [Claimy ob
jednatele] a Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] podle okolností.

Pojišťující Strana musí pojistit Dílo, Technologické zařízení, Materiály a Dokumenty zho
tovitele minimálně na náklady na úplné uvedení do původního stavu včetně nákladů 
na demolici, odklizení suti a profesní poplatky a zisk. Toto pojištění musí být v platnosti 
od data, do kterého se má předložit důkaz podle pod-odstavce (a) Pod-článku 18.1 
[Obecné požadavky na pojištění] až do data vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Pojišťující Strana musí udržovat toto pojištění tak, aby bylo až do data vydání Potvrzení 
o splnění smlouvy poskytnuto krytí ztráty a škody v odpovědnosti Zhotovitele, které 
vyplývají z příčiny, která se projevila před vydáním Potvrzení o převzetí a ztráty a škody 
způsobené Zhotovitelem v průběhu jakýchkoli jiných činností (včetně těch podle Člán
ku 11 [Odpovědnost za vady]).

Pojišťující Strana musí pojistit Vybavení zhotovitele minimálně na plnou hodnotu náhra
dy včetně dodávky na Staveniště. Pojištění musí být v platnosti pro každou položku 
Vybavení zhotovitele od momentu, kdy je přepravováno na Staveniště, a až do mo
mentu, když už není potřebné jako Vybavení zhotovitele.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění podle tohoto Pod-článku:

(a) musí být uzavřeno a udržováno v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou,
(b) musí být uzavřeno společným jménem Stran, které musí být společně oprávně

ny obdržet platby od pojistitelů, přičemž platby budou Stranami zadrženy nebo 
mezi ně rozděleny jedině za účelem nápravy ztráty nebo škody,

(c) musí krýt všechny ztráty a škody z jakékoli příčiny mimo příčin uvedených 
v Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele],

(d) musí také krýt ztráty nebo škody na části Díla, které lze přičíst užívání nebo 
zabrání další jiné části Díla Objednatelem, a ztráty a škody z rizik uvedených 
v pod-odstavcích (c), (g) a (h) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] mimo (pro 
každý jednotlivý případ) rizik, která jsou za obchodně přiměřených podmínek 
nepojistitelná, se spoluúčastí při vzniku každé jednotlivé pojistné události, která
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nepřevyšuje částku stanovenou v Příloze k nabídce (jestliže částka takto není
stanovena, tento pod-odstavec (d) se nepoužije) a

(e) nemusí však krýt ztráty, škody a náklady na uvedení do původního stavu:

(i) na části Díla, která je ve vadném stavu kvůli vadě v její projektové doku
mentaci, materiálech nebo vadnému řemeslnému zpracování (ale krytí 
musí zahrnovat všechny ostatní části, které utrpěly ztrátu nebo škodu 
jako přímý následek tohoto vadného stavu, a ne tak, jak je popsáno 
v pod-odstavci (ii) níže),

(ii) na části Díla, která utrpěla ztrátu nebo škodu za účelem uvedení jakékoli 
jiné části Díla do původního stavu, jestliže tato jiná část je ve vadném sta
vu kvůli vadě v její projektové dokumentaci, materiálech nebo vadnému 
řemeslnému zpracování,

(iii) na části Díla, která byla převzata Objednatelem s výjimkou rozsahu, 
v kterém je za škody a ztráty odpovědný Zhotovitel a

(iv) na Věcech určených pro dílo v době, kdy nejsou v Zemi, ve smyslu Pod- 
-článku 14.5 [Technologické zařízení a materiály určené pro dílo].

Jestliže po více než jednom roce od Základního data přestane být krytí popsané v pod- 
-odstavci (d) dostupné za obchodně přiměřených podmínek, musí dát Zhotovitel (jako 
pojišťující Strana) Objednateli oznámení spolu s uvedením podpůrných podrobností. 
Objednatel je pak (i) oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatelé] k platbě 
částky, kterou měl Zhotovitel očekávat, že zaplatí za krytí odpovídající takovým ob
chodně přijatelným podmínkám a (ii) má se za to, že Objednatel vypuštění schválil po
dle Pod-článku 18.1 [Obecné požadavky na pojištění], jestliže však Objednatel nezískal 
krytí za obchodně přiměřených podmínek.

18.3  

Pojištění pro případ úrazu Pojišťující strana musí pojistit odpovědnost každé ze Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo 
osob a škod na majetku tělesný úraz, které by mohly postihnout jakýkoli hmotný majetek (mimo věcí pojiště

ných podle Pod-článku 18.2 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele]) nebo jakoukoli oso
bu (mimo osob pojištěných podle Pod-článku 18.4 [Pojištěnípersonálu zhotovitele]), 
které mohou vyplynout z plnění Smlouvy Zhotovitelem a k nimž došlo před vydáním 
Potvrzení o splnění smlouvy.

Limit na jednu škodnou událost tohoto pojištění nesmí být menší než částka stanove
ná v Příloze k nabídce. Počet škodných událostí nesmí být omezen. Jestliže v Příloze 
k nabídce není částka stanovena, tento Pod-článek se nepoužije.

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, pojištění specifikovaná v tomto 
Pod-článku:

(a) musí být uzavřena a udržována v platnosti Zhotovitelem jako pojišťující Stranou,
(b) musí být uzavřena společným jménem Stran,
(c) musí být rozšířena na krytí odpovědnosti za všechny ztráty a škody na majetku 

Objednatele (mimo věci pojištěné podle Pod-článku 18.2), které vyplývají z pl
nění Smlouvy Zhotovitelem a

(d) mohou však vylučovat odpovědnost v rozsahu, který vyplývá:

(i) z práva Objednatele nechat Stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo 
přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro Stavbu,

(ii) ze škody, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele pro
vést Dílo a odstranit všechny vady a

(iii) z příčiny uvedené v Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] s výjimkou roz
sahu, v kterém je krytí dostupné za obchodně přiměřených podmínek.
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18.4

Pojištění personálu Zhotovitel musí uzavřít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za nároky, škody,
zhotovitele ztráty a výdaje (včetně právních poplatků a výdajů), které mají původ v úrazu, nemoci,

chorobě nebo smrti jakékoli osoby zaměstnané Zhotovitelem nebo kohokoli jiného 
z Personálu zhotovitele.

Podle pojistné smlouvy musí být odškodněni také Objednatel a Správce stavby s vý
jimkou, že toto pojištění může vylučovat ztráty a nároky v rozsahu, v kterém vyplývají 
z jakéhokoli jednání nebo zanedbání Objednatele nebo Personálu objednatele.

Pojištění musí být udržováno v plné platnosti a účinnosti během celé doby, v které je 
tento personál přítomen při provádění Díla. Pro zaměstnance Podzhotovitele může 
být pojištění uzavřeno Podzhotovitelem, ale Zhotovitel je odpovědný za to, že se bude 
postupovat v souladu s tímto Článkem.

19.1

Definice vyšší moci „Vyšší moc“ je v tomto Článku výjimečná událost nebo okolnost:

(a) kterou smluvní Strana nemůže ovládat,
(b) proti které tato smluvní Strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy,
(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji

překonat a
(d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události a okolnosti uve
dené níže, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky (a) až (d):

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, čin
nost nepřátel ze zahraničí,

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí 
moci a občanská válka,

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než jsou Per
sonál zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní konta
minace mimo situace, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože munici, 
výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.

19.2  

Oznámení o vyšší moci Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků podle Smlouvy, musí tato Strana dát o události nebo okolnosti zakládající 
Vyšší moc oznámení druhé Straně a musí specifikovat závazky, v jejichž plnění je nebo 
bude bráněno. Oznámení musí být podáno do 14 dnů potom, co si tato Strana uvědo
mila nebo měla uvědomit příslušnou skutečnost nebo okolnost zakládající Vyšší moc.

Tato Strana musí být po tom, co dala oznámení, omluvena z plnění těchto závazků 
na tak dlouho, jak jí Vyšší moc brání v jejich plnění.

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku se Vyšší moc nepoužije na závaz
ky kterékoli Strany zaplatit druhé Straně podle Smlouvy.
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19.3

Povinnost minimalizovat 
zpoždění

Každá ze Stran musí za všech okolností vynaložit veškeré přiměřené úsilí k minimalizo
vání jakéhokoli zpoždění při plnění Smlouvy v následku Vyšší moci.

Dotčená Strana musí dát druhé Straně oznámení, když přestane být Vyšší mocí ovliv
ňována.

19.4 ----------------------------

Důsledky vyšší moci Jestliže je Zhotoviteli Vyšší mocí bráněno v plnění jakýchkoli závazků podle Smlouvy, 
o kterých bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení o vyšší mocí], 
a vznikne mu zpoždění anebo Náklady z důvodu této Vyšší moci, je Zhotovitel opráv
něn podle Pod-článku 20.1 [Claímy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů, jestliže událost nebo okolnost druhově od
povídá těm popsaným v pod-odstavcích (i) až (iv) Pod-článku 19.1 [Definice 
Vyšší moci] a v případě pod-odstavců (ii) až (iv) k ní dojde v Zemi.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

19.5 ----------------------------

Vyšší moc ovlivňující 
podzhotovitele

Jestliže je nějaký Podzhotovitel oprávněn podle jakékoli smlouvy nebo dohody vzta
hující se k Dílu ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci za dodatečných nebo 
širších podmínek, než jsou ty specifikované v tomto Článku, takové dodatečné nebo 
šířeji definované události nebo okolnosti vyšší moci neomlouvají Zhotovitelovo nepl
nění a neopravňují ho ke zmírnění nebo zproštění následků vyšší moci podle tohoto 
Článku.

19.6 ----------------------------

Dobrovolné odstoupení, 
platba a osvobození 
z plnění

Jestliže Vyšší moc, o které bylo podáno oznámení podle Pod-článku 19.2 [Oznámení 
o vyšší moci], brání provedení v podstatě celého rozestavěného Díla po nepřetržitou 
dobu 84 dnů nebo po více opakujících se období, které v součtu překročí 140 dnů 
kvůli jedné a té samé oznámené Vyšší moci, každá ze Stran může dát druhé Straně 
oznámení o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je odstoupení účinné 7 dnů 
po podání oznámení a Zhotovitel musí postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 
[Skončení prací a odklizení vybavení zhotovitele].

Po takovém odstoupení musí Správce stavby určit hodnotu provedené práce a vydat 
Potvrzení platby, které musí obsahovat:

(a) částky, které mají být zaplaceny za jakékoli vykonané práce, které mají ve Smlou
vě stanovenou cenu;

(b) Náklady na Technologické zařízení a Materiály objednané pro Dílo, které byly do
dány Zhotoviteli nebo u kterých je Zhotovitel povinen dodávku přijmout. Vlast
nictví (a související rizika) tohoto Technologického zařízení a Materiálů přechází 
na Objednatele, když je Objednatel zaplatí a Zhotovitel splní svoji povinnost je 
předat do dispozice Objednatele;

(c) jakékoli jiné Náklady a závazky, které za daných okolností rozumným způsobem 
vznikly Zhotoviteli, protože očekával, že Dílo bude dokončeno;

(d) Náklady na odklizení Dočasného díla a Vybavení zhotovitele ze Staveniště 
a zpětnou přepravu těchto položek na pracoviště v zemi Zhotovitele (nebo kam
koli jinam, ale ne za větších nákladů); a
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(e) Náklady na repatriaci pracovníků a dělníků, kteří byli k datu odstoupení plně 
zaměstnáni u Zhotovitele v souvislosti s Dílem.

19.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osvobození z plnění Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku, jestliže nastane nějaká událost 
podle práva nebo okolnost, kterou smluvní Strany nemohou ovládat (včetně Vyšší moci, ale neo

mezujíc se pouze na ni), která způsobí, že pro jednu nebo obě Strany je plnění jejích 
nebo jejich smluvních závazků nemožné nebo nezákonné nebo, která podle rozhod
ného práva Smlouvy opravňuje smluvní Strany k osvobození z dalšího plnění Smlouvy, 
pak po oznámení kterékoli ze Stran druhé Straně o takové události nebo okolnosti:

(a) jsou smluvní Strany osvobozeny z dalšího plnění, aniž by byla dotčena práva 
kterékoli Strany ve vztahu k jakémukoli předchozímu porušení Smlouvy a

(b) obnos, který má zaplatit Objednatel Zhotoviteli, musí být stejný jako ten, který 
by se zaplatil podle Pod-článku 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobo
zení z plnění], kdyby byla Smlouva ukončena podle Pod-článku 19.6.

Cl ry
I I V /■ VA fa rozhodci řízeni

20.1

Claimy zhotovitele Jestliže se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení ane
bo dodatečné platbě podle jakéhokoli Článku těchto Podmínek nebo jinak v souvislos
ti se Smlouvou, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení nároku (claimu) popisující 
událost nebo okolnost, z které claim vyplývá. Oznámení musí být podáno co nejdříve, 
jak je to prakticky možné, a ne později než 28 dnů po tom, co si Zhotovitel skutečnost 
nebo okolnost uvědomil nebo měl uvědomit.

Jestliže Zhotovitel v takové lhůtě 28 dnů oznámení claimu nedá, Doba pro dokončení 
nesmí být prodloužena, Zhotovitel není oprávněn k dodatečné platbě a Objednatel je 
v souvislosti s claimem zbaven veškeré odpovědnosti. V opačném případě se použijí 
následující ustanovení tohoto Pod-článku.

Zhotovitel musí také předložit jakákoli další k takové události nebo okolnosti relevantní 
oznámení požadovaná Smlouvou a k takové události nebo okolnosti relevantní po
drobnosti na podporu claimu.

Zhotovitel musí na Staveništi nebo jiném místě přijatelném pro Správce stavby archi
vovat takové aktuálně vedené záznamy, jaké mohou být potřebné k zdůvodnění jaké
hokoli z claimů. Správce stavby může po obdržení jakéhokoli oznámení podle tohoto 
Pod-článku, aniž by tak připustil odpovědnost Objednatele, dohlížet na toto vedení 
záznamů anebo dát Zhotoviteli pokyn, aby vedl záznamy další. Zhotovitel musí Správci 
stavby umožnit kontrolu veškerých takových záznamů a musí (je-li mu dán pokyn) 
předložit Správci stavby kopie.

Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo 
okolnost, z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem 
a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením 
všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodlou
žení doby anebo požadované dodatečné platby. Jestliže má událost nebo okolnost, 
z které claim vyplývá, přetrvávající vliv:
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20.2 ------------------------

Jmenování rady 
pro rozhodování sporů

(a) je tento zcela detailní claim považován za průběžný;
(b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a tako
vých dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a

(c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která 
může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co pře
stane mít událost nebo okolnost vliv.

Správce stavby musí do 42 dnů po obdržení claimu, případně po obdržení jakýchkoli 
dalších podrobností na podporu předchozího claimu, nebo v jiné lhůtě, která může 
být navržena Správcem stavby a schválena Zhotovitelem, odpovědět schválením, 
případně neschválením a podrobným komentářem. Může také požadovat jakékoli 
další potřebné podrobnosti, musí ovšem v této lhůtě dát své stanovisko k podstatě 
claimu.

Do každého Potvrzení platby musí být zahrnuty takové částky claimu, které byly dosta
tečně zdůvodněny jako způsobilé k platbě podle příslušných ustanovení Smlouvy. Pokud 
a dokud nejsou dodané podrobnosti dostatečné ke zdůvodnění celého claimu, je Zho
tovitel oprávněn pouze k platbě za takovou část claimu, jakou byl schopen zdůvodnit.

Správce stavby musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodnul 
nebo určil (i) prodloužení (je-li nějaké) Doby pro dokončení (před nebo po jejím uplynutí) 
v souladu s Pod-článkem 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] anebo (ii) dodatečnou 
platbu (je-li nějaká), ke které je Zhotovitel oprávněn podle Smlouvy.

V tomto Pod-článku jsou uvedeny dodatečné požadavky k těm, které jsou uvedeny 
v jakýchkoli jiných Pod-článcích použitelných pro claim. Jestliže Zhotovitel nepostupu
je, co se týče claimu, v souladu s tímto nebo jiným Pod-článkem, musí se při jakémkoli 
prodloužení doby nebo dodatečné platbě zohlednit rozsah (je-li nějaký), v kterém tento 
nedostatek bránil nebo negativně ovlivnil řádné prošetření claimu, jestliže ovšem claim 
není vyloučen podle druhého odstavce tohoto Pod-článku.

Spory musí být rozhodnuty Radou pro rozhodování sporů (dále též jen DAB) v souladu 
s Pod-článkem 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů]. Strany musí 
společně jmenovat DAB do data stanoveného v Příloze k nabídce.

DAB musí tvořit tak, jak je to stanoveno v Příloze k nabídce, bud' jedna, nebo tři vhodně 
kvalifikované osoby („členové"). Jestliže počet není tímto způsobem stanoven a Strany 
se nedohodnou jinak, musí DAB tvořit tři osoby.

Jestliže DAB tvoří tři osoby, každá Strana musí navrhnout jednoho člena ke schválení 
druhou Stranou. Strany se musí s oběma těmito členy poradit a musí se dohodnout 
na třetím členovi, který musí být jmenován jako předseda.

Je-li však ve Smlouvě zahrnut seznam potenciálních členů, musí být členové vybráni 
z tohoto seznamu mimo těch, kteří nejsou schopni nebo ochotni přijmout jmenování 
do DAB.

Součástí dohody mezi Stranami a buď jediným členem („adjudikátor") nebo každým 
ze tří členů se musí odkazem stát Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů ob
sažené v Příloze k těmto Obecným podmínkám včetně eventuálních oběma Stranami 
dohodnutých dodatků těchto Obecných podmínek dohody o rozhodování sporů.

Podmínky odměny bud jediného člena nebo každého ze tří členů včetně odměny jaké
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20.3 ------------------------

Neschopnost 
se dohodnout 
při jmenování rady 
pro rozhodování sporů

20.4 -------------------------

Získání rozhodnutí rady 
pro rozhodování sporů

hokoli experta, se kterým se DAB radí, musí být Stranami vzájemně dohodnuty, když 
se dohadují podmínky jmenování. Každá Strana je odpovědná za zaplacení poloviny 
této odměny.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou společně předložit jakoukoli záležitost DAB, 
aby k ní vyjádřila svůj názor. Žádná ze Stran se nesmí radit s DAB o jakékoli záležitosti 
bez dohody s druhou Stranou.

Kdykoli se tak Strany dohodnou, mohou jmenovat vhodně kvalifikovanou osobu nebo 
osoby, aby nahradily (nebo byly k dispozici pro nahrazení) jednoho nebo více členů 
DAB. Pokud se Strany nedohodnou jinak, jmenování bude účinné, jakmile nějaký člen 
odmítne funkci vykonávat, nebo není schopen ji vykonávat v důsledku smrti, nezpůso
bilosti, rezignace nebo ukončení výkonu funkce.

Jestliže nastane jakákoli z těchto okolností a žádný takový náhradník není k dispozi
ci, musí být náhradník jmenován stejným způsobem, jaký se požadoval pro navržení 
a dohodu při jmenování nahrazované osoby tak, jak je to popsáno v tomto Pod-článku.

Výkon funkce jakéhokoli člena může být ukončen vzájemnou dohodou obou Stran, ale 
ne pouze Objednatelem nebo Zhotovitelem samotným. Pokud se obě Strany nedo
hodly jinak, výkon funkce DAB (včetně každého člena) musí skončit, když nabylo účin
nosti prohlášení o splnění platebních závazků, na které odkazuje Pod-článek 14.12 
[Prohlášení o splnění platebních závazků].

Jestliže se naplní jakákoli z následujících podmínek, jmenovitě:

(a) Strany se nedohodnou na jmenování jediného člena DAB do data stanoveného 
v prvním odstavci Pod-článku 20.2 [Jmenování rady pro rozhodování sporů],

(b) některá ze Stran nenavrhne do tohoto data (ke schválení druhou Stranou) člena 
tříčlenné DAB,

(c) Strany se do tohoto data nedohodnou na jmenování třetího člena (předsedy) 
DAB nebo

(d) se Strany nedohodnou na jmenování nahrazující osoby do 42 dnů po datu, kdy 
jediný člen nebo jeden ze tří členů odmítl funkci vykonávat, nebo ji není schopen 
vykonávat v důsledku smrti, nezpůsobilosti, rezignace nebo ukončení výkonu 
funkce,

pak jmenující subjekt (nebo jmenující úřední osoba) uvedený v Příloze k nabídce musí 
po požadavku jedné nebo obou Stran a po patřičné poradě s oběma Stranami tohoto 
člena DAB jmenovat. Toto jmenování musí být konečné a nezvratné. Každá Strana 
odpovídá za zaplacení poloviny odměny jmenujícího subjektu nebo jmenující úřední 
osoby.

Jestliže mezi Stranami vznikne spor (ať už jakýkoli) v souvislosti se Smlouvou nebo 
prováděním Díla nebo z nich vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci nějakého po
tvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby, může kterákoli ze Stran 
předložit spor v písemné formě DAB (v kopii druhé Straně a Správci stavby), aby DAB 
tento spor rozhodla. V tomto podání musí být stanoveno, že je předloženo podle toho
to Pod-článku.

V případě tříčlenné DAB platí, že DAB obdržela takové podání k datu, kdy ho obdržel 
předseda DAB.
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20.5 -----------------

Smírné narovnání

20.6 --------------

Rozhodčí řízení

Obě Strany musí DAB okamžitě poskytnout veškeré takové dodatečné informace, pří
stup na Staveniště a vhodné zázemí, jaké DAB požaduje, aby mohla spor rozhodnout. 
Platí, že DAB nejedná jako rozhodce (rozhodci).

DAB musí dát své rozhodnutí do 84 dnů po obdržení takového podání nebo v jiné 
lhůtě, která může být navržena DAB a schválena oběma Stranami. Rozhodnutí DAB 
musí obsahovat odůvodnění a musí stanovit, že je vydáno podle tohoto Pod-článku. 
Rozhodnutí je pro obě Strany závazné. Strany se jím musí okamžitě řídit, pokud a do
kud není revidováno ve smírném narovnání nebo rozhodčím nálezem tak, jak je to 
popsáno níže. Nebyla-li Smlouva s okamžitou účinností ukončena, vypovězena nebo 
nebylo-li od ní odstoupeno, případně nevzdaly-li se Strany jejího plnění, musí Zhotovitel 
pokračovat v postupu prací na Díle v souladu se Smlouvou.

Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím DAB, může do 28 dnů po obdržení roz
hodnutí dát druhé Straně oznámení o svém nesouhlasu. Jestliže DAB nevydá své 
rozhodnutí ve lhůtě 84 dnů (nebo v jiné schválené lhůtě) po obdržení podání, pak 
může kterákoli ze Stran do 28 dnů po tom, co tato lhůta uplynula, dát druhé Straně též 
oznámení o svém nesouhlasu.

V tomto oznámení o nesouhlasu musí být v každém případě stanoveno, že je podá
no podle tohoto Pod-článku, musí v něm být popsána sporná záležitost a důvod(y) 
nesouhlasu. S výjimkou stanovenou v Pod-článku 20.7 [Nesplnění rozhodnutí rady 
pro rozhodování sporů] a Pod-článku 20.8 [Uplynutí funkčního období rady pro rozho
dování sporů] není žádná ze Stran oprávněna k zahájení rozhodčího řízení ve sporu, 
pokud nebylo podáno oznámení o nesouhlasu v souladu s tímto Pod-článkem.

Jestliže DAB dala své rozhodnutí ve sporné záležitosti oběma Stranám a ani jedna ze 
Stran nepodala oznámení o nesouhlasu do 28 dnů po tom, co rozhodnutí DAB obdr
žela, stává se rozhodnutí konečným a závazným pro obě Strany.

V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 
20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením rozhodčího řízení narovnat spor smír
ně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, rozhodčí řízení může být zahájeno v pade
sátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, v kterém bylo podáno oznámení 
o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhod
nutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností rozhodnut 
v mezinárodním rozhodčím řízení. Pokud se obě Strany nedohodly jinak:

(a) spor musí být s konečnou platností rozhodován podle Řádu pro rozhodčí řízení 
Mezinárodní obchodní komory,

(b) spor musí být rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto Řá
dem a

(c) rozhodčí řízení musí být vedeno v jazyku pro komunikaci definovaném v Pod- 
-článku 1.4 [Právo a jazyk].

Rozhodce (rozhodci) je plně oprávněn k zpřístupnění, posouzení a korekci jakéhokoli 
potvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby a jakéhokoli rozhod
nutí DAB vztahujícího se ke sporu. Nic nevylučuje Správce stavby z toho, aby byl 
předvolán jako svědek a aby svědčil před rozhodci v jakékoli záležitosti vztahující se 
ke sporu.
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20.7 -----------------------------

Nesplnění rozhodnutí rady 
pro rozhodování sporů

20.8 ------------------------

Uplynutí funkčního
období rady
pro rozhodování sporů

Žádná ze Stran nesmí být v řízení před rozhodci omezována na důkazy a argumentaci 
dříve předložené pro získání rozhodnutí od DAB nebo na důvody nesouhlasu uvedené 
v oznámení o nesouhlasu. Jakékoli rozhodnutí DAB musí být připuštěno v rozhodčím 
řízení jako důkaz.

Rozhodčí řízení může být zahájeno před nebo po dokončení Díla. Vedení jakéhokoli 
rozhodčího řízení v průběhu provádění Díla nesmí mít vliv na práva a povinnosti Stran, 
Správce stavby a DAB.

V případě, že:

(a) žádná ze Stran nepodala oznámení o nesouhlasu ve lhůtě stanovené v Pod- 
-článku 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů],

(b) související rozhodnutí DAB (je-li nějaké) se stalo konečným a závazným a
(c) některá ze Stran nepostupuje v souladu s rozhodnutím,

pak může druhá Strana, aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, která může mít, toto 
nesplnění řešit podáním v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [Rozhodčí řízení]. 
Pod-článek 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů] a Pod-článek 20.5 
[Smírné narovnání] se na toto podání nepoužijí.

Jestliže mezi Stranami vznikne spor v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla 
nebo z nich vyplývající a DAB není k dispozici, ať už kvůli uplynutí funkčního období 
nebo z jiných důvodů:

(a) Pod-článek 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů] a Pod-článek
20.5 [Smírné narovnání] se nepoužijí a

(b) spor může být řešen přímo v rozhodčím řízení podle Pod-článku 20.6 [Rozhodčí 
řízení].
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Definice

2 -------------------

Obecná ustanovení

3

Záruky

PŘÍLOHA

Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů

Každá „Dohoda o rozhodování sporů“ je trojstranná dohoda mezi:
(a) „Objednatelem";
(b) „Zhotovitelem"; a
(c) „Členem", který je v Dohodě o rozhodování sporů definován jako:

(i) jediný člen DAB (nebo „adjudikátor"); v tomto případě se nepoužijí odka
zy na „Další členy" nebo

(ii) jedna ze tří osob, které se dohromady nazývají „DAB" (neboli „Rada pro 
rozhodování sporů"); v tomto případě se zbylé dvě osoby nazývají „Další 
členové".

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli (nebo hodlají uzavřít) Smlouvu, která je definová
na v Dohodě o rozhodování sporů; ta zahrnuje i tuto Přílohu. V Dohodě o rozhodování 
sporů mají slova a výrazy stejný význam, který jim náleží ve Smlouvě, nejsou-li defino
vány jinak.

Není-li v Dohodě o rozhodování sporů uvedeno jinak, bude tato dohoda účinná v po
slední z uvedených dat:
(a) Datum zahájení prací definované ve Smlouvě,
(b) dnem, kdy Objednatel, Zhotovitel a Člen podepsali Dohodu o rozhodování spo

rů nebo
(c) den, kdy Objednatel, Zhotovitel a každý z Dalších členů (jsou-li) uzavřeli Dohodu 

o rozhodování sporů.

Když Dohoda o rozhodování sporů nabyla účinnosti, musí to Objednatel a Zhotovitel, 
každý sám za sebe, oznámit Členovi DAB. Jestliže Člen neobdrží některé z těchto 
oznámení do šesti měsíců poté, co Dohoda o rozhodování sporů nabyla účinnosti, je 
dohoda neplatná.

Zaměstnání Člena je osobní funkcí. Člen může Zhotoviteli a Objednateli kdykoli ozná
mit svoji rezignaci s nejméně 70denní výpovědní dobou, a potom Dohoda o rozhodo
vání sporů skončí k datu uplynutí této doby.

Žádné postoupení nebo změna týkající se Dohody o rozhodování sporů nejsou dovo
leny bez předchozího písemného souhlasu všech jejích stran a Dalších členů (jsou-li).

Člen zaručuje, že je a musí být nestranným a nezávislým na Objednateli, Zhotoviteli 
i Správci stavby. Člen bezodkladně sdělí všem uvedeným i Dalším členům (jsou-li) 
veškerá fakta nebo okolnosti, které jsou v rozporu s jeho zárukou nestrannosti a nezá
vislosti.

Při jmenování Člena Objednatel a Zhotovitel spoléhají na to, že Člen:
(a) má zkušenosti s prací, kterou má Zhotovitel podle Smlouvy provést,
(b) má zkušenosti s výkladem smluvní dokumentace a
(c) plynně ovládá komunikační jazyk definovaný ve Smlouvě.
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Obecné povinnosti člena

5 ----------------------------

Obecné povinnosti 
objednatele a zhotovitele

Člen:
(a) nesmí mít finanční ani jiné zájmy u Objednatele, Zhotovitele ani Správce stavby, 

ani nesmí mít žádný finanční zájem, co se týče Smlouvy, s výjimkou platby podle 
Dohody o rozhodování sporů;

(b) nebyl v minulosti nikdy zaměstnán jako konzultant ani jinak u Objednatele, Zho
tovitele nebo Správce stavby, s výjimkou okolností, které byly písemně sděleny 
Objednateli a Zhotoviteli předtím, než podepsali Dohodu o rozhodování sporů;

(c) musí písemně sdělit Objednateli, Zhotoviteli a Dalším členům (jsou-li), před uza
vřením Dohody o rozhodování sporů a podle svého nejlepšího vědomí a svědo
mí, veškeré profesionální nebo osobní vztahy k jakémukoli řediteli, úředníkovi 
nebo zaměstnanci Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby a veškeré své 
předchozí zapojení do projektu jako celku, jehož součástí je Smlouva;

(d) nesmí být po dobu trvání Dohody o rozhodování sporů zaměstnán jako kon
zultant ani jinak u Objednatele, Zhotovitele nebo Správce stavby, s výjimkami, 
na kterých se mohou písemně dohodnout Objednatel, Zhotovitel a další Členo
vé (jsou-li);

(e) souhlasí s připojenými procedurálními pravidly a s Pod-článkem 20.4 Smluvních 
podmínek;

(f) nesmí poskytovat rady týkající se vedení díla Objednateli, Zhotoviteli, Personálu 
objednatele ani Personálu zhotovitele, kromě takových, které jsou v souladu 
s procedurálními pravidly;

(g) jako Člen nesmí vstupovat do diskusí ani uzavírat dohody s Objednatelem, Zho
tovitelem nebo Správcem stavby týkající se práce po ukončení funkce podle 
Dohody o rozhodování sporů u kteréhokoli z nich, ať jako konzultant nebo jinak;

(h) musí být k dispozici pro veškeré potřebné návštěvy na staveništi a potřebná 
jednání;

(i) musí se seznámit se Smlouvou a s postupem Díla (a s veškerými dalšími část
mi projektu, jehož součástí je Smlouva) tím, že prostuduje veškeré dokumenty, 
které obdrží a které musí být založeny v aktualizovaných složkách;

(j) musí s podrobnostmi zakázky a s veškerými aktivitami DAB a jednáními za
cházet jako se soukromými a důvěrnými a nesmí je zveřejňovat ani odhalovat 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších členů 
(jsou-li); a

(k) musí být po dohodě s Dalšími členy (jsou-li) k dispozici pro poskytování rad 
a názorů ke kterékoli relevantní záležitosti Smlouvy, je-li o to požádán společně 
Objednatelem a Zhotovitelem.

Objednatel, Zhotovitel, Personál objednatele a Personál zhotovitele nesmí od Člena 
požadovat rady nebo konzultace týkající se Smlouvy jinak, než v normálním průběhu 
činnosti DAB podle Smlouvy a Dohody o rozhodování sporů, s výjimkou předchozího 
souhlasu Objednatele, Zhotovitele a Dalších členů (jsou-li). Objednatel a Zhotovitel od
povídají za plnění tohoto ustanovení svými zaměstnanci.

Objednatel a Zhotovitel se zavazují sobě navzájem a Členovi, že Člen, není-li písemně 
dohodnuto jinak mezi Objednatelem, Zhotovitelem, Členem a Dalšími členy (jsou-li), 
nesmí být:
(a) jmenován rozhodcem v žádném rozhodčím řízení podle Smlouvy;
(b) předvolán jako svědek za účelem svědectví v žádném sporu před rozhodcem 

(rozhodci) jmenovaným(i) pro rozhodčí řízení podle Smlouvy; nebo
(c) odpovídat za škody vzniklé v důsledku toho, že něco bylo nebo nebylo vykoná

no při výkonu nebo domnělém výkonu funkce Člena, nebyl-li čin vykonán nebo 
opominut zjevně ze zlého úmyslu.
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Objednatel a Zhotovitel společně a nerozdílně Člena odškodní a zajistí, aby Členovi 
nevznikla újma v případě jakýchkoli nároků, za něž nenese odpovědnost podle před
chozího odstavce.

Kdykoli Objednatel nebo Zhotovitel předloží spor DAB podle Pod-článku 20.4 Smluv
ních podmínek, v důsledku čehož je potřebné, aby Člen navštívil staveniště nebo se 
účastnil jednání, musí Objednatel a Zhotovitel poskytnout přiměřenou zálohu na část
ku rovnající se důvodným nákladům, které Členovi vzniknou. Nesmí se přitom přihlížet 
k žádným jiným platbám splatným nebo zaplaceným Členovi.

6  

Platba Členovi musí být uhrazeny následující platby, v měně uvedené v Dohodě o rozhodová
ní sporů:
(a) paušální honorář za kalendářní měsíc, který je plnou úhradou za:

(i) to, že je Člen k dispozici pro veškeré návštěvy staveniště a jednání 
po oznámení 28 dnů předem;

(ii) to, že se seznámí a musí pravidelně aktualizovat svou znalost postupu 
projektu a musí udržovat odpovídající složky dokumentů;

(iii) veškeré kancelářské a režijní výdaje včetně služeb sekretariátu, kopírová
ní a kancelářských potřeb, kterých je třeba k plnění jeho povinností; a

(iv) veškeré služby poskytované podle této dohody kromě těch, o nichž se 
zmiňují odstavce (b) a (c) tohoto Pod-článku.

Paušální honorář musí být vyplácen s účinností od posledního dne kalendářního mě
síce, v němž Dohoda o rozhodování sporů vstoupila v platnost, až do posledního dne 
kalendářního měsíce, v němž bylo vydáno Potvrzení o převzetí na celé Dílo.

S účinností od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo vy
dáno Potvrzení o převzetí na celé Dílo, musí být paušální honorář snížen o 50 %. Tato 
snížená částka musí být vyplácena do prvního dne kalendářního měsíce, v němž Člen 
rezignuje nebo je Dohoda o rozhodování sporů ukončena jinak.

(b) denní honorář, který je plnou úhradou za:
(i) každý den nebo část dne až do maximálně dvou dnů na cestu v každém 

směru mezi bydlištěm Člena a staveništěm, nebo na jiné místo schůzky 
s Dalšími členy (jsou-li);

(ii) každý pracovní den strávený návštěvou na staveništi, jednáním nebo pří
pravou rozhodnutí; a

(iii) každý den strávený čtením podání při přípravě na jednání.
(c) všechny rozumné výdaje vynaložené v souvislosti s povinnostmi Člena, včetně 

nákladů na telefonní hovory, kurýrní poplatky, faxy a telexy, cestovní náklady, 
nocležné a stravné: ke každé položce přesahující pět procent denního poplatku 
uvedeného v odstavci (b) tohoto Pod-článku se musí vyžádat stvrzenka;

(d) veškeré daně řádně uložené v Zemi na platby Členovi (pokud není státním pří
slušníkem nebo nemá v Zemi trvalý pobyt) podle tohoto Pod-článku 6.

Paušální a denní honorář musí být ve výši stanovené v Dohodě o rozhodování sporů. 
Nestanoví-li tato Dohoda jinak, musí tyto honoráře zůstat pevné po prvních 24 ka
lendářních měsíců a potom musí být upravovány dohodou mezi Objednatelem, Zho
tovitelem a Členem v každé výroční datum dne, kdy Dohoda o rozhodování sporů 
vstoupila v platnost.

Člen musí předkládat faktury na platby měsíčních honorářů a cestovného leteckou 
dopravou čtvrtletně předem. Faktury na další výdaje a na denní honoráře musí být 
předkládány po ukončení návštěvy na staveništi nebo jednání. Ke všem fakturám musí

Obecné podmínky © FIDIC 1999 67

OB
EC

N
É

PO
DM

ÍN
KY



OB
EC

N
É

PO
DM

ÍN
KY

být přiložen stručný popis činností, které se uskutečnily během odpovídajícího období. 
Faktury musí být adresovány Zhotoviteli.

Zhotovitel musí uhradit každou fakturu Člena v plné výši do 56 kalendářních dnů poté, 
co ji obdržel, a musí požádat Objednatele (ve Vyúčtování podle Smlouvy) o úhradu 
poloviny částek v těchto fakturách. Objednatel poté musí Zhotoviteli zaplatit v souladu 
se Smlouvou.

Jestliže Zhotovitel Členovi nezaplatí částku, na niž má Člen nárok podle Dohody o roz
hodování sporů, musí částku splatnou Členovi a jakoukoliv jinou částku, která může 
být požadována na činnost DAB, zaplatit Objednatel, aniž by to omezovalo práva nebo 
opravné prostředky Objednatele. Kromě dalších práv vyplývajících z tohoto neplnění 
vznikne Objednateli nárok na náhradu veškerých vyplacených částek přesahujících 
jednu polovinu těchto plateb plus veškerých nákladů na úhradu těchto částek a nákla
dů na financování vypočtených podle sazby stanovené Pod-článkem 14.8 Smluvních 
podmínek.

Jestliže Člen neobdrží platbu splatné částky do 70 dnů po předložení platné faktury, 
může Člen (i) přerušit své služby (bez oznámení), dokud neobdrží platbu, anebo (ii) 
rezignovat na svou funkci prostřednictvím oznámení podle Pod-článku 7.

7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončení Kdykoli může: (i) Objednatel a Zhotovitel společně ukončit Dohodu o rozhodování spo
rů oznámením se 42denní výpovědní dobou Členovi; nebo (ii) Člen rezignovat, jak je 
popsáno v Článku 2.

Jestliže Člen neplní Dohodu o rozhodování sporů, mohou ji Objednatel a Zhotovitel 
ukončit oznámením výpovědi Členovi, aniž by to omezovalo jejich jiná práva. Výpověď 
nabývá účinnosti, když ji Člen obdrží.

Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel neplní Dohodu o rozhodování sporů, může ji Člen 
ukončit výpovědí Objednateli a Zhotoviteli, aniž by to omezovalo jeho jiná práva. Výpo
věď nabývá účinnosti, když ji oba obdrží.

Jakákoli taková oznámení výpovědi, rezignace a ukončení jsou konečná a závazná 
pro Objednatele, Zhotovitele i Člena. Dá-li oznámení pouze Objednatel nebo pouze 
Zhotovitel, ale nikoli oba najednou, není takové oznámení účinné.

8  

Neplnění ze strany člena Jestliže Člen neplní některou z povinností podle Článku 4, není oprávněn k jakýmkoli
uvedeným honorářům ani výdajům a vrátí Objednateli i Zhotoviteli všechny honoráře 
a výdaje (aniž by to omezovalo jejich jiná práva), které Člen a Další členové (jsou-li) 
obdržel(i) za postup nebo rozhodnutí (jsou-li jaká) DAB, které se staly zmařenými nebo 
neúčinnými.

9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spory Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z této Dohody o rozhodování sporů nebo sou
visející s ní, nebo jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti, musí být s konečnou 
platností vyřešen podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory jedním 
rozhodcem jmenovaným v souladu s tímto Řádem pro rozhodčí řízení.
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Obecné podmínky

Pokud není Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, DAB musí navštěvovat 
staveniště v intervalech ne delších než 140 dnů, včetně období událostí kriticky důle
žitých pro výstavbu, na základě požadavku buď Objednatele, nebo Zhotovitele. Není-li 
Objednatelem, Zhotovitelem a DAB dohodnuto jinak, nesmí být interval mezi dvěma 
po sobě následujícími návštěvami kratší než 70 dnů, kromě případů, kdy je to třeba pro 
svolání jednání, jak je popsáno níže.

Načasování a program každé návštěvy staveniště musí být domluven společně mezi 
DAB, Objednatelem a Zhotovitelem, nebo, v případě nedohody, o něm musí rozhod
nout DAB. Účelem návštěv na staveništi je umožnit DAB, aby se seznámila s postu
pem výstavby a veškerými současnými nebo potenciálními problémy nebo nároky 
a byla o nich průběžně informována.

Návštěv na staveništi se musí účastnit Objednatel, Zhotovitel a Správce stavby a musí 
být koordinovány Objednatelem ve spolupráci se Zhotovitelem. Objednatel musí zajis
tit vhodné místo pro jednání, služby sekretariátu a kopírovací služby. Na závěr každé 
návštěvy na staveništi a před odchodem ze staveniště musí DAB připravit zprávu o své 
činnosti v průběhu návštěvy a kopie musí zaslat Objednateli a Zhotoviteli.

Objednatel a Zhotovitel vybaví DAB jednou kopií veškerých dokumentů, které DAB 
požaduje, včetně dokumentů, které obsahuje Smlouva, zpráv o postupu prací, pokynů 
k variacím, potvrzení a dalších dokumentů významných při realizaci Smlouvy. Veškerá 
komunikace mezi DAB a Objednatelem nebo Zhotovitelem musí být okopírována pro 
druhou Stranu. Jestliže je DAB složena ze tří osob, Objednatel a Zhotovitel musí zaslat 
kopie těchto požadovaných dokumentů a této komunikace každé z těchto tří osob.

Jestliže je DAB postoupen nějaký spor v souladu s Pod-článkem 20.4 Smluvních pod
mínek, musí DAB postupovat v souladu s Pod-článkem 20.4 a těmito Pravidly. Ve lhůtě 
pro oznámení rozhodnutí a při zohlednění ostatních relevantních faktorů, DAB musí:

(a) jednat ve vztahu k Objednateli a Zhotoviteli spravedlivě a nestranně a dát kaž
dému z nich přiměřenou příležitost k tomu, aby předložil své argumenty a od
pověděl na argumenty protistrany a

(b) postupovat pro spor vhodným způsobem a vyhýbat se zbytečnému zpoždění 
nebo výdajům.

DAB může ve sporu vést ústní jednání, a v tomto případě rozhodne o datu a místu jed
nání a může požadovat, aby před jednáním nebo během něj byla předložena písemná 
dokumentace a argumenty Objednatele a Zhotovitele.

Není-li Objednatelem a Zhotovitelem písemně dohodnuto jinak, DAB musí mít pravo
moc zvolit vyšetřovací postup, odmítnout přístup k jednání nebo slyšení při jednání ko
mukoliv kromě zástupců Objednatele, Zhotovitele a Správce stavby, a jednat v nepří
tomnosti některé ze stran, o níž je DAB přesvědčena, že obdržela oznámení o jednání; 
musí být však na ní, aby rozhodla, zda a do jaké míry této pravomoci využije.
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Zvláštní podmínky

-Obecná ustanovení

1.1
Definice

1.1.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva 1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 
Stranami."

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozem
ních komunikací (TKP vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Zá
kladnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou 
uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo."

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstruk
cí a prací schváleného Ministerstvem dopravy."

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Práv
ní předpisy."

1.1.2  

Strany a osoby 1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o zadávání 
veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobách a znamená 
osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptova
ném Objednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní ná
stupce této osoby nebo osob."

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdoda
vatel" ve všech mluvnických formách a podobách."
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1.1.3

Data, zkoušky, 
lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 
obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, 
co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Předčasné užívání" nedohodnou-li se Strany jinak, je věcným postupným 
závazným milníkem dle Pod-článku 4.29 [Postupné závazné milníky] stano
veným v Příloze k nabídce a znamená časově omezené předčasné užívání 
Díla nebo Sekce anebo části Díla před jeho úplným dokončením dle § 123 
zákona č. 183/2006 Sb., a to na základě pravomocného povolení vydaného 
příslušným stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka. Práva 
a povinnosti Stran související s Předčasným užíváním Díla nebo Sekce ane
bo části Díla jsou upraveny především v Pod-článku 4.29 [Postupné závazné 
milníky] a 10.5 [Předčasné užívání]."

1.1.4 ----------------------------

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 
hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných Právních předpisů."

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 
4.25 [Záruka za odstranění vad]."

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Záruka za zálohu" znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 
[Zálohová platba]."

1.1.6 ----------------------------

Další definice 1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších 
ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostat
ních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."

1.2

Výklad Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným zis

kem 5 % Nákladů."

1.3

Komunikační prostředky Za druhý odstavec Pod-článku 1.3 se vkládá nový odstavec následujícího znění: 
„Žádná oznámení (a předkládání) nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 a Objedna
tele dle Pod-článku 2.5 ani žádná určení Správce stavby dle Pod-článku 3.5, nemohou 
být učiněny prostřednictvím stavebního deníku.
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Případný zápis do stavebního deníku učiněný v rozporu s tímto Pod-článkem, nemá 
žádné právní účinky, a to bez ohledu na to, zda má Strana, které byl zápis určen, vě
domí o jeho existenci a obsahu.“

1.6  
Smlouva o dílo První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku
mentace."

1.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli 
výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit 
na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 
(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed
notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo 
částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotovi
teli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný 
souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu 
druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.8  

Péče o dokumenty V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci"
a jejich dodání vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)".

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa
dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 
pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený 
Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10  

Užívání dokumentů Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího
zhotovitele objednatelem znění:

„d) umožňovat udělení podlicence."

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo
vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové 
i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto soft
waru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo nava
zují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto soft
waru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní 

jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění 
je podle Smlouvy povinen; nebo
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(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude 
po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen 
ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojo
vého kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně 
ověřit neporušenost jejího uzavření."

1.15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sociální odpovědnost Přidává se nový Pod-článek 1.15 [Sociální odpovědnost]:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 
odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Jsou-li uvedeny detailní podrobnosti a požadavky v Příloze k nabídce, Zhotovitel musí
v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.“

>jedrObjednatel

2.1

Právo přístupu Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
na staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zá

pise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání 
a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

2.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál objednatele V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.
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Sp stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
správce stavby „Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle

následujících Pod-článků těchto Podmínek:

13.2 [Návrh na zlepšení] v případě změn, které mají vliv na Přijatou smluvní částku.“

3.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny správce stavby Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Nesprávnost nebo nevhodnost pokynu Správce stavby není důvodem pro odstoupe
ní Zhotovitele od Smlouvy."

3.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“ .

3.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní dny Přidává se nový Pod-článek 3.6 [Kontrolní dny]:
„Správce stavby je povinen svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 
práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce 
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskyt
nout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena od
povědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací."

Zh

4.1

Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
zhotovitele „Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce

stavby."

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující 
slova:
„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zho
tovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby 
(RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není dotčeno."

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále 
veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání 
a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl
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4.2 ---------------

Zajištění splnění 
smlouvy

Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 
a opravovat, jakož i další dokumenty vyžadované Technickou specifikací, 

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 
v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými 
objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Pře
vzetí díla a sekcí], dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci 
stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu infor
mační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to po
dle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě spolufinancová
ní Stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele 
tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinanco
vaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním 
stavu po celou dobu provádění Díla.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena 
částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 
a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 
4.25 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o splnění Smlouvy a ne
předal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 
platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud mu nevznikne právo na obdržení Potvrzení o splnění Smlouvy a dokud 
Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objed
natel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část
ku bankovní záruky,
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4.6 --------

Spolupráce

4.7 —

Vytyčení

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po 
uzavření dohody nebo po obdržení určení Správce stavby,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) Nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku 
15.2 [Odstoupeníobjednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon
čení vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku ban
kovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objedna
tel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Po
tvrzení o splnění Smlouvy a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených pod 
písm. a) až d) výše z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek 
či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje 
neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví
dat podmínkám uvedeným výše.“

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle 
tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruk
tury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, au- 
ditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu 
a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů 
Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných 
pro tyto kontroly."

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruk
tury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os 
a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. 
Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 
v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."
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Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem
ních komunikacích za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na
opak.

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními před
pisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhoto
vitele podle Smlouvy."

4.8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění kvality První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o za
vedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti 
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní po
žadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání."

4.15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístupové cesty Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 
na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed-
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nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 
použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po
zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla
du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po
užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem 
výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících sou
část Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto ko
munikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 
povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří
stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto
vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 
a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho
tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem
ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání."

4.22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost zhotovitele Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
na staveništi „Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp.

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá
ny, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu
jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas
ných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý
lučně Zhotovitel."

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa
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4.25 -----------------

Záruka
za odstranění vad

dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš
nými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

Přidává se nový Pod-článek 4.25 [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se ne
použije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob
držel Potvrzení o splnění smlouvy a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka 
za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí 
mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce 
uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] nebo Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado
váno odstranění vady.

d) nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k ukončení podle Pod-článku
15.2 [Odstoupeníobjednatelem], bez ohledu na to, zda bylo oznámení o ukon
čení vydáno; v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky 
Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z důvodů uvedených 
pod písm. a) až d) výše ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu 
a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 
vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
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Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti dle tohoto Pod-článku za předpokladu, že všechny vady byly od
straněny."

4.26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní prohlídky Přidává se nový Pod-článek 4.26 [Kontrolníprohlídky stavby]:
stavby „Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení

prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem 
stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kont
rolních prohlídek se zúčastnit."

4.27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost upozornit Přidává se nový Pod-článek 4.27 [Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci
na nevhodnou povahu nebo pokynu]:
věci nebo pokynu „Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný

či nesprávný pokyn, je povinen upozornit Správce stavby na jejich nevhodnost či ne
správnost, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl při vynaložení potřebné péče 
takovou nevhodnost či nesprávnost zjistit, nejpozději však před použitím nevhod
né věci nebo splněním nevhodného či nesprávného pokynu. Obdrží-li Zhotovitel od 
Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, 
není to důvod pro zpomalení nebo přerušení prací Zhotovitelem ani pro odstoupení 
Zhotovitele od Smlouvy. Zhotovitel se však zprostí odpovědnosti za použití nevhodné 
věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, upozorní-li Správce stav
by na jejich nevhodnost či nesprávnost dle tohoto Pod-článku; Objednatel v takovém 
případě nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo pokynu. Strany 
tímto vylučují použití ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku, které se tak 
neaplikuje, jak vyplývá z Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem]."

4.28  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 4.28 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 
zaplatit objednateli „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně,
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

a) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 [Postupné 
závazné milníky] uvedený v Příloze k nabídce;

b) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 [Pokyny a příkazy 
při omezení provozu na pozemních komunikacích];

c) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění ne
splní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Sta
veništi podle Pod-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci];

d) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 [Perso
nál zhotovitele];

e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro do
končení];

f) Zhotovitel ani do 7 dní ode dne obdržení dodatečné výzvy Správce stavby:

(i) nepředloží vůbec počáteční harmonogram dle Pod-článku 8.3 [Harmo
nogram] první odstavec; nebo

(ii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram dle Pod-článku 8.3 [Har
monogram] první odstavec, který měl předložit do 14 dní ode dne obdr
žení oznámení Správce stavby učiněného dle Pod-článku 8.3 [Harmono
gram] pátý odstavec; nebo
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4.29 ------------------

Postupné závazné 
milníky

(iii) nepředloží vůbec aktualizovaný harmonogram dle Pod-článku 8.6 [Míra 
postupu prací]; nebo

(iv) neopraví předložený vadný harmonogram tak, aby obsahoval minimálně 
náležitosti uvedené v Pod-článku 8.3 [Harmonogram], druhý odstavec 
pod písm. a), b), c), d), e), f), g) a k);

g) Zhotovitel neuposlechne pokyn Správce stavby k přerušení postupu prací dle 
Pod-článku 8.8 [Přerušení práce].

h) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady];

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní poku
ty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty 
za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 
za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě člán
ku 8.7 [Smluvnípokuta za zpoždění], nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."

Přidává se nový Pod-článek 4.29 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objed
natelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. 
Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel 
k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním 
objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabíd
ce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 
[Vyúčtování] Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může 
být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro 
splnění postupného závazného milníku].

Pokud je postupným závazným milníkem dokončení Díla nebo Sekce (dle okolností) 
anebo části Díla v rozsahu nutném pro Předčasné užívání, znamená to, že Zhotovitel 
k poslednímu dni doby stanoveného milníku jednak provede práce nutné pro Předčas
né užívání Díla nebo Sekce (dle okolností) anebo části Díla, vč. zkoušek předepsaných 
v Technické specifikaci, a dále poskytne Objednateli veškerou součinnost dle Pod- 
-článku 10.5, vč. podepsání závazného vzoru dohody o Předčasném užívání.

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést
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Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce."

4.30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky pro změnu Přidává se nový Pod-článek 4.30 [Podmínky pro změnu podzhotovitele]: 
podzhotovitele „Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písem
ně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při
čemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může 
prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

4.31

Pokyny a příkazy 
při omezení provozu 
na pozemních 
komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích]:
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 
jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po
voluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. 
Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způ
sob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních ko
munikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo 
k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunika
cích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu 
ve výši uvedené v Příloze k nabídce."

Pracovníci

6.2

Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.
a pracovní podmínky

6.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže 
Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví jinak."

6.6  

Zázemí pro pracovníky Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: 
nebo dělníky „nebo ve Výkazu výměr."

6.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana zdraví Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
a bezpečnost při práci „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích 
předpisů, včetně:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 
zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí,

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo

vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) 
a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za
městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Stave
ništi (byl-li Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 
provádění Díla:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po
užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí 
splňující požadavky zvláštních předpisů,

(ii) k povinnosti nejpozději ke dni zahájení činnosti takové jiné fyzické osoby 
na Staveništi informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 
vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovní
ků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy."

6.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve vý
stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla."

chncI r~I ■ ■ a w v a  r m ■ w a v  ■ r r rTechnologické zařízeni, materiály a remeslne zpracováni

7.4

Zkoušení Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závis
losti na účelu zkoušek."
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Za ni, V  I V  ť  v  v  Azpozdeni a přerušeni

8.1

Zahájení prací na díle Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahá
jení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí zahájit provádění Díla co nejdříve, jak je to rozumně možné po Datu 
zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez 
zpoždění.

8.2  

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve
dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla 
nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 [Převzetídíla a sek
cí] a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně 
úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 
podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti zhotovitele] a dokumenty 
uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo 
Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí 
podle Pod-článku 10.1 [Převzetídíla a sekcí] v Době pro dokončení, nesplní svoji po
vinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení."

8.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby počáteční harmonogram provedení Díla 
v souladu s metodikami definovanými v Příloze k nabídce do 28 dnů po tom, co ob
držel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Harmonogram musí být 
vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky uvedené v meto
dikách definovaných v Příloze k nabídce. Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný 
harmonogram zobrazující skutečný postup prací v souladu s metodikami definovanými 
v Příloze k nabídce, kdykoli předchozí harmonogram přestane zobrazovat skutečný 
postup nebo není jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele.

Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen 
Správci stavby v jedné tištěné verzi, jedné elektronické verzi, v editovatelné podobě 
a v dalších kopiích tak, jak je stanoveno v Technické specifikaci. Každý harmonogram 
musí obsahovat:

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja
ká) a Postupné závazné milníky (jsou-li nějaké), včetně uvedení každé Přejímací 
zkoušky jako milníku,

(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny čás
ti) Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným(i) v Příloze k nabídce. 
Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí uvést
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data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytnul právo přístupu na (jednotlivé 
části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání),

(c) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme
novaných Podzhotovitelů,

(d) data zpracování a odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby 
Správci stavby včetně uvedení milníku pro schválení realizační dokumentace 
stavby Správcem stavby a harmonogram předávání technologických předpisů 
a výrobně technické dokumentace,

(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro
vádění Díla podle Smlouvy,

(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku
7.5 [Odmítnutí] a 7.6 [Nápravnépráce],

(g) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozděj- 
šího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových 
rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),

(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna státních 
svátků);

(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů,
(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké),
(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat:

(l) popis všech hlavních etap provádění Díla,
(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla,
(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhoto

vitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele po
třebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících,

(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné 
změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem 
před předmětnou změnou,

(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací 
na Díle.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu (do 14 dnů po obdrže
ní aktualizovaného harmonogramu) nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v ja
kém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat 
ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. 
Personál objednatele je oprávněný se při plánování svých činností na tento harmono
gram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrét
ních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, 
zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, 
aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného vlivu budoucí události nebo okolnosti 
anebo návrh podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci].

Kdykoli dá Spráce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném roz
sahu) neodpovídá Smlouvě nebo přestane zobrazovat skutečný postup nebo není 
jinak v souladu s povinnostmi Zhotovitele, musí Zhotovitel Správce stavby předložit (do 
14 dnů od obdržení tohoto oznámení od Správce stavby) aktualizovaný harmonogram 
v souladu s tímto Pod-článkem.

Nesplnění povinnosti předložit harmonogram podle tohoto Pod-článku je důvodem 
pro uplatnění smluvní pokuty podle Pod-článku 4.28.“
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8.6 -------------------

Míra postupu prací V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a na
hrazena slovy „se smluvní pokutou"

Na konec Pod-článku 8.6 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel musí v případě postupu podle tohoto Pod-článku předkládat Správci stav
by jednou týdně podrobný aktualizovaný harmonogram a průvodní zprávu popisující 
uplatněné revidované postupy a jejich aktuální vliv na urychlení postupu a dokončení 
během Doby pro dokončení. Správce stavby musí k tomuto harmonogramu vzná
šet případné připomínky co nejdříve, jak je to prakticky možné, a ne později než do 
3 dnů od doručení aktualizovaného harmonogramu a průvodní zprávy. Jestliže Správ
ce stavby do 3 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém 
uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel 
postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi 
ze Smlouvy."

8.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náhrada škody Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
za zpoždění

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí 
Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění zá
vazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je 
částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být 
zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data 
stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle 
tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění 
(je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné 
povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy.“

8.13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení doby Přidává se nový Pod-článek 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postupného závaz-
pro splnění postupného ného milníku]:
závazného milníku „Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení

doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž 
Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, 
o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro splnění postupného závazného 
milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k na
bídce. Pod-články 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 8.5 [Zpožděnízpůsobená 
úřady] a 20.1 [Claimy zhotovitele] se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) 
na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného 
závazného milníku se posuzují samostatně.“
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jednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má
za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím 
zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2  

Převzetí částí díla V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech
slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3  
Překážky Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
při přejímacích zkouškách „Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese

odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích 
zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) sho
ra,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro
vedení Přejímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci sta
novena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5  

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 10.5 [Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) anebo část Díla mohly dle potřeb Objednatele 
tak, jak je vymezeno v Příloze k nabídce, být uvedeny do Předčasného užívání. Za 
tímto účelem je Zhotovitel zejména (nikoli výlučně) povinen:

a) podepsat s Objednatelem dohodu o Předčasném užívání, jejíž závazný vzor je 
nedílnou součástí Smlouvy, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby splnění 
tohoto postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.29;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet
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ně zejména údajů určujících polohu definičního budu Díla nebo Sekce anebo 
části Díla a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné 
užívání Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla), které jsou nezbytné 
pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce 
(podle okolností) anebo části Díla před jeho úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce (podle 
okolností) anebo části Díla před jeho úplným dokončením, aby toto povolení 
mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce (podle okolností) anebo části Díla ze strany Objednatele.

Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Předčasné užívání Díla nebo Sekce (podle 
okolností) anebo části Díla není a nepovažuje se za dokončení Díla nebo Sekce (podle 
okolností) anebo části Díla dle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], ani za převzetí 
Díla nebo Sekce (podle okolností) anebo části Díla dle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla 
a sekcí] a 10.2 [Převzetíčásti díla].“

Odpovědnost za vady

11.1
Dokončení nedokončených V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zá- 

stupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady ozná
mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 
musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo
ván nebo zpožďován."

11.2  

Náklady Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na odstraňování vad „Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objed

natel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle 
zákona o zadávání veřejných zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou po
třebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

11.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení záruční V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“
doby nahrazena slovy „o víc než pět let“ .

11.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neúspěšné Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
odstraňování vady „Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku
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vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní poku
ty ve výši uvedené v Příloze k nabídce."

11.7  

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění
smlouvy," a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění 
vad,“ .

11.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o splnění Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
smlouvy „Plnění závazků Zhotovitele není považováno za dokončené, dokud Správce stavby

Zhotoviteli nevydá Potvrzení o splnění smlouvy s uvedením data, kdy Zhotovitel do
končil veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označeny Správcem stavby jako 
nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele ve smyslu Pod-čl. 10.1.

Správce stavby musí vydat Potvrzení o splnění smlouvy do 14 dnů po doručení žádosti 
Zhotovitele potom, co budou veškeré práce, které byly v Potvrzení o převzetí označe
ny Správcem stavby jako nedokončené práce a vady plnění Zhotovitele, dokončeny 
nebo odstraněny, s výjimkou vad, u kterých bylo jejich sledování a vyhodnocení dalšího 
postupu domluveno Stranami v souvislosti s vystavením Potvrzení o převzetí, a jejich 
dokončení nebo odstranění bylo potvrzeno Správcem stavby. Kopie Potvrzení o spl
nění smlouvy musí být vydána Objednateli.

Pouze Potvrzení o splnění smlouvy je akceptací Díla.“

11.10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná 
za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považová
na za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků."

11.11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení
o splnění smlouvy" a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za od
stranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následují
cím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba 
platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat 
nebo je použít jinak."

Měř ocenovám

12.1

Měření díla Na konec Pod-článku 12.1 se přidává následující ustanovení:
„Doměření množství položky ve Výkazu výměr podle tohoto Článku, jejíž množství ne
bylo předmětem Variace podle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu 
s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
Měření musí být smluvními stranami evidováno."
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Metoda měření Pod-článek 12.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky Stavby,
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

Formuláři a
(c) metoda měření musí být v souladu s metodikou měření definovanou v Příloze 

k nabídce."

12.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.3  

Oceňování Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy
„ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím
pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb
ních konstrukcí a prací (OTSKP), platných v roce, kdy nastalo Základní datum. 
K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani 
přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelo
va návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v ceno
vé úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky 
na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variací] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla na
rušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co nastane dříve) 
musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % 
přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % pří
mých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých 
nákladů příslušné položky. Stanovená paušální přirážka na výrobní i správní režii 
ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky se týká s ohledem na charakter 
těchto nákladů výhradně návrhu kalkulace položek stavebních prací. Tyto přiráž
ky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."

pravy

13.1
Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a postupovat při 
Variaci podle Přílohy k nabídce, jeli v ní postup upraven.
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13.8 ------------------

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro 
realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součin
nost pro jejich řádnou realizaci.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení dodatečných stavebních pra
cí, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost na provedení 
dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpo
vídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Ob
jednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoli 
jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 [Oceňování].

Pokud nebudou splněny zákonné podmínky ve smyslu § 222 ZZVZ a Objednatel roz
hodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, zavazuje se Zhotovitel po
skytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení 
nových prací. V případě, že Zhotovitel nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zava
zuje se poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich 
řádné provedení. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle ZZVZ není 
možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 [Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na zákla
dě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní 
síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo ode
čtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá 
smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů 
v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepo
krývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrze
ny v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě 12 kalendářních měsíců 
následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářní
ho měsíce následujícího po Základním datu.

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly 
potvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy 
pouze za položky nebo práce:

(i) provedené v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, ná
sledujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 12 kalendářních měsíců 
následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první 
den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu,

28 Zvláštní podmínky, druhé vydání 2020 Smluvní podmínky pro výstavbu



(ii) nebo provedené v kterémkoliv kalendářním roce následujícím po období 
skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum + 1 kalen
dářní rok.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeo
becné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 -  Všeobecné kon
strukce a práce.

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod- 
-článku ke schválení Správci stavby vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí ka
lendářní rok, za který Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování 
bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn 
nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 
Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá 
Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postu
povat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a určí hodnotu, která bude zahrnuta do 
Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle 
předchozího odstavce je jejich provedení v daném kalendářním roce. Provedením se 
rozumí fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí 
přiměřeně ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto 
Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce 
uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen staveb
ních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým 
statistickým úřadem.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, při
čemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

-  index pro kód „CC-CZ“ = „2 -  Inženýrská díla“ (označení řádku)
-  index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč.

roku“ (označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašova
ným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý 
tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým 
indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz -  1) + Fnd * (Pnd -  1)

s tím, že

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující 
po období skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní da
tum, pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto
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Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude proveden 
podle vzorce:

Pnz = n  (Li /100)
0+1

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující 
po období skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum 
+ 1 kalendářní rok, pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku
12.3 pod-odstavce (d) bude proveden podle vzorce:

Pnd = n  (L i/100)
z+1

kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“ , za který je vypočítávána úprava čás
tek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vy
jma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“ za který je vypočítávána úprava částek 
pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající 
úpravě podle tohoto Pod-článku

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
kalendářní rok „n“

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 
v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“ , za který je 
vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě po
dle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 
pod-odstavce (d)); „Fnz“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, ve 
kterém je stanoveno Základní datum, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých 
k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce 
provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uply
nutí lhůty 12 kalendářních měsíců po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je 
první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 
v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“ , za který je 
vypočítávána úprava částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 
pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku)

„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za který je vypočítávána úprava čás
tek (od „o+1“, resp. „z+1“ do „n“)

„0 “ je kalendářní rok, do něhož spadá Základní datum

„z“ je kalendářní rok, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných 
pro ocenění prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpraco
vání návrhu Zhotovitele nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě pokynu 
Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variací] k provedení těchto prací ve 
smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo 
hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve
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Smluv

14.1

Smluvní cena

14.2 ---------------

Zálohová platba

Žádná úprava nebude použita pro práce Vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude 
násobitel úpravy (Pnz, Pnd) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 4 desetinná 
místa).“

ma a platební podmínky

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu 

stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, 
že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel 
tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po
užité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze 
k nabídce a v tomto Pod-článku 14.2. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je před
ložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu 
Zhotovitelem Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá
lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v Potvrzeních platby.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 
nebo před odstoupením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], 
Článku 16 [Přerušenía ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší 
moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává oka
mžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části zálo
hové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku 14.2, může 
Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku.

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 
částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 
platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti 
Smlouvy, nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-člán-
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14.3 -------------------

Žádost o potvrzení 
průběžné platby

14.6 ---------------

Vydání potvrzení 
průběžné platby

ku 8.1. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvr
zeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, 
v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) pře
kročí sedmdesát procent (70 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto 
odpočty uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběž
né platby v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém 
rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude 
vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním 
Potvrzení o převzetí Díla.“

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí 
obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 
4.21 [Zprávy o postupu prací]“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objed
natelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné".

Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:
„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny staveb
ních dílů 0 -  Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou 
za celou položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto 
případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr), 
je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovo
vaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování 
vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), 
které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího 
uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou 
jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a (ii) celkového 
počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení 
stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne
dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu 
s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vy

účtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení 
průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objed
natel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli.
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Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které 
Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) 
k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení 
průběžné platby Správcem stavby.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce a to“ .

Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Když Zhotovitel

(c) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
[Zajištění splnění smlouvy],

(d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod- 
-článku 6.7 [Ochrana zdraví a bezpečnost při práci],

(e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktuali
zovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram],

(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 [Pojiš
tění], může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka 
ve výši podle Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až 
do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."

14.7  

Platba Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím tex
tem:
„(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem 

nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění 
smlouvy] a Pod-článkem 14.2 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později;

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, 
kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě 
Potvrzení průběžné platby, a

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 
stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá
věrečné platby.“

Vkládá se nově druhý odstavec v následujícím znění:
„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení 
dokladů Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem 
na dokladech, jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před 
uplynutím lhůt uvedených v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a ne
lze je použít jako podklad pro výpočet částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle 
Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba].“

Vkládá se nově třetí odstavec v následujícím znění:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech před
ložených společně s Fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 
jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostateč
ných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody 
oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po obdržení 
Faktury. Současně s oznámením podle předchozí věty musí Správce stavby Fakturu
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spolu s podpůrnými dokumenty předloženými společně s Fakturou (přílohami) Zho
toviteli vrátit. Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu novou 
Fakturu spolu se všemi podpůrnými dokumenty (přílohami), které budou v souladu se 
Smlouvou. V případě oprávněného vrácení a nového předložení Faktury podle tohoto 
odstavce platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-článku počínají běžet okamžikem doru
čení nové Faktury Zhotovitele Správci stavby."

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:
„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů (u fakturace 
dle pod-odstavce (a) a (c) Pod-článku) podle tohoto Článku 14 [Smluvnícena a plateb
ní podmínky] je odůvodněna povahou závazku, kdy

(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž 

existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti 
jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces 
jejich schvalování,

(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly prove
deny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projek
tové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle 
velké množství položek."

14.8  

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhoto
vitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy. Zhotovitel 
je oprávněn k úhradě úroku z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, s jejichž 
úhradou je Objednatel v prodlení delším než 15 dnů.“

14.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyúčtování Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady,
při dokončení

14.11 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o potvrzení Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
závěrečné platby „Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před

ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů
vodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost 
oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování.

V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které
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bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat 
podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vy
účtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový 
doklad (Fakturu) k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečné
ho vyúčtování a vydání Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohod
nutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 
Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na 
dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způso
bem vyřešený podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí Zhotovitel připra
vit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skončení První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
odpovědnosti objednatele „Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo

v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), 
že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování 
mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."

mlouvy objednatelem

15.1

Výzva k nápravě Text Pod-článku 15.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Jestliže Zhotovitel neplní nějaký závazek, který vyplývá ze Smlouvy, může Správce 
stavby oznámením po Zhotoviteli požadovat, aby dal toto neplnění do pořádku a na
pravil ho ve stanoveném přiměřeném čase."

15.2  

Odstoupení objednatelem Text Pod-článku 15.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, když Zhotovitel:

(a) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] anebo 
Pod-článkem 4.25 [Záruka za odstranění vad) nebo s oznámením podle Pod- 
článku 15.1 [Výzva knápravě],

(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých závaz
ků, které má podle Smlouvy,

(c) bez rozumné omluvy:

(i) nepokračuje v Díle v souladu s Článkem 8 [Zahájení, zpoždění a pře
rušení) nebo (ii) nepostupuje v souladu s oznámením vydaným podle 
Pod-článku 7.5 [Odmítnutí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] do 
28 dnů po tom, co ho obdržel,

(d) zadá celé Dílo podzhotoviteli nebo postoupí Smlouvu bez požadované dohody,
(e) je-Ii rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké

mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 
podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí,
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(f) dá nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, dar, prémii, pro
vizi nebo jinou hodnotnou věc jako pobídku nebo odměnu:

(i) za to, že vykoná nebo se zdrží jakékoli činnosti ve vztahu ke Smlouvě 
nebo

(ii) za to, že projeví přízeň nebo nepřízeň, popřípadě se zdrží projevení přízně 
nebo nepřízně vůči jakékoli osobě ve vztahu ke Smlouvě,

(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační 
dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené 
lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 [Podzhotovitelé]
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku,

nebo když kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo Podzhotovitelů dá 
nebo nabídne (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě jakoukoli takovou pobídku nebo 
odměnu tak, jak je popsáno v tomto pod-odstavci (f). Pobídky a odměny směřované 
Personálu zhotovitele, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení.

Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů 
předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni
ště. Odstoupení nabývá účinnosti po uplynutí 14 dnů ode dne doručení tohoto ozná
mení, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. V případě pod-odstavců
(e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnutí odstoupit od Smlouvy nemá žádný vliv na jakákoliv jiná prá
va Objednatele, která má podle Smlouvy nebo jinak, zejména na právo čerpat bankov
ní záruku dle Pod-článku 4.2 nebo Pod-článku 4.25, a dále na práva Objednatele dle 
Pod-článku 7.6 písm. a) a c), kdy je Zhotovitel povinen postupovat dle pokynů Správce 
stavby dle tohoto Pod-článku.

Zhotovitel pak musí Staveniště opustit a doručit Správci stavby jakékoli požadované 
Věci určené pro dílo, všechny Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci 
jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel je dále povinen předat Staveniště a nedo
končené Dílo Objednateli přiměřeně dle Pod-článku 10.1 dle pokynů Správce stavby. 
Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí, aby ihned postupoval v souladu s přiměře
nými pokyny obsaženými v oznámení (i) ve věci postoupení jakékoli podzhotovitelské 
smlouvy a (ii) za účelem ochrany života a majetku nebo pro bezpečnost Díla.

Po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo anebo zajistit, aby ho dokončil jakýkoli 
jiný subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou použít jakékoli Věci určené pro 
dílo, Dokumenty zhotovitele a další projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovite
lem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musí dát oznámení, že Vybavení zhotovitele a Dočasné dílo bude vy
dáno Zhotoviteli na Staveništi nebo v jeho blízkosti.

Zhotovitel musí okamžitě na své riziko a náklady zařídit jejich odklizení. Jestliže však do 
té doby Zhotovitel nezaplatil nějakou platbu náležející Objednateli, mohou být tyto po
ložky Objednatelem prodány za účelem úhrady této platby. Jakýkoli zůstatek z výnosu 
musí pak být Zhotoviteli zaplacen."
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Ocenění k datu Text Pod-článku 15.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
odstoupení „Co nejdříve, jak je to možné po tom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku

15.2 [Odstoupení objednatelem] nabylo účinnosti, musí Správce stavby postupovat 
v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil hodnotu Díla, Věcí urče
ných pro dílo a Dokumentů zhotovitele a jakékoli jiné obnosy náležející Zhotoviteli za 
práce provedené v souladu se Smlouvou. Hodnota Díla bude určena dle cen specifi
kovaných ve Smlouvě."

15.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.4  

Platba po odstoupení Text Pod-článku 15.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Potom, co oznámení o odstoupení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednate
lem] nabylo účinnosti, může Objednatel:

(a) postupovat v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy objednatele], o nichž násled
ně rozhodne Správce stavby dle Pod-článku 3.5,

(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na provedení, dokončení 
a odstranění všech vad, škod za zpoždění dokončení (jsou-li takové) a veške
rých jiných nákladů, které vznikly Objednateli v důsledku odstoupení od Smlou
vy, když Objednatel není povinen Zhotovitele vyzvat k provedení nápravných 
prací dle Pod-článku 7.6 ani k odstranění vad dle Článku 11,

(c) získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly Objed
nateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech obnosů 
náležejících Zhotoviteli podle Pod-článku 15.3 [Oceněníkdatu odstoupení]. Po 
získání náhrady jakýchkoli takových ztrát, škod a dalších nákladů, musí Objed
natel zůstatek Zhotoviteli zaplatit.“

15.5  
Oprávnění objednatele Text Pod-článku 15.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
vypovědět smlouvu „Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznáme

ním takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti 6 měsíců po tom, co buď 
Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle 
toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod- 
-článku kvůli tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem.

Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení 
prací a odklízení vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-člán
kem 19.6 [Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění].

V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum 
zahájení prací podle Pod-článku 8.1 [Zahájeníprací], Zhotoviteli oznámí, že vypovídá 
Smlouvu z důvodu, že

a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo finan
cování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení 
zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo

b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládá
no v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by zname
naly podstatnou změnu Díla; anebo

c) nejsou k dispozici příslušná pravomocná správní rozhodnutí, opatření obecné 
povahy nebo jiné úkony správního orgánu (jednání), které jsou nutné pro realiza
ci Díla, zejména pak nejsou k dispozici příslušná stavební povolení;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani 
jiné nároky peněžitého či jiného charakteru."
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ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde 

k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních před
pisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Na konec Pod-článku 16.2 se přidává nový odstavec v následujícím znění:
„Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně prohlašují, že nad rámec důvodů 
pro odstoupení Zhotovitele uvedených v tomto Pod-článku pod písmenem a) až g) 
není Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených v občanském zá
koníku, když tyto důvody jsou právě konkretizovány a upřesněny v tomto Pod-článku 
a Strany považují uvedené důvody za dostatečné."

16.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba při odstoupení Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“ .

16.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprávnění zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 16.5 [Oprávněnízhotovitele vypovědět smlouvu]:
vypovědět smlouvu „Zhotovitel je podle vlastního uvážení oprávněn vypovědět Smlouvu oznámením tako

vé výpovědi Objednateli s 6 měsíční výpovědní dobou a výhradně z důvodu, že Datum 
zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nenastalo ve lhůtě 18 měsíců 
od Základního data. Zhotovitel je oprávněn vypovědět Smlouvu pouze pokud a dokud 
nenastane Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájeníprací]; Zhotovitel 
tedy není oprávněn vypovědět Smlouvou dle tohoto Pod-článku, nastalo-li již Datum 
zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájeníprací], a to bez ohledu na to, že 
Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájení prací] nastalo až po lhůtě 
18 měsíců od Základního data. Strany se dohodly, že nastane-li dodatečně Datum 
zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 [Zahájeníprací] v 6 měsíční výpovědní době, 
pozbývá výpověď Zhotovitele bez dalšího právních účinků."

Rizikoaocdpovědnost

17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsá
no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištěnípro případ úrazu osob 
a škod na majetku]".

17.2  

Péče zhotovitele V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se
o dílo má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 [Převzetídíla a sekcí])" a „(nebo se má

za to, že je vydáno)".

17.3  

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a" a nahrazuje
se čárkou.
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V pod -ods tavc i (h) se na konci odstraňu je  tečka  a nahrazuje se písm enem  „a“ .

17.5 ---------------------

Práva průmyslového 
a jiného duševního 
vlastnictví

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 10.5 [Předčasné užívání]."

Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví 

podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného 
na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 
podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby 
v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít 
s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za pod
mínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) 
využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten
tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 
„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů", který je nedílnou 
součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 
ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České repub
liky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje 
také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích 
osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících 
příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je před
mětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlou
vy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskyt
nout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 
podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající 
se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je před
mětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude 
trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně 
vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také 
ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či 
věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte
ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 
chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných 
Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem 
ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů 
a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů", který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl 
správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 
či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického 
a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení
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či jejich součásti) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 
nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z du
ševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. 
K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a sku
tečně a účelně vynaložené Náklady."

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 
jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."

18.1

Obecné požadavky Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.
na pojištění

18.2  

Pojištění díla Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
a vybavení zhotovitele „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným plněním ve výši min. ve výši limitů stanovených stanovené v Příloze k na
bídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

-  pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk) s limitem plnění ve výši 
stanoveném v Příloze k nabídce pro jednu a všechny pojistné události nastalé 
v době pojištění pro:

-  živelná rizika (záplava a povodeň, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, 
zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřese
ním, tíhou sněhu nebo námrazy)

-  riziko odcizení a vandalismus

s tím, že dojde-li během trvání pojištění v důsledku vzniku pojistné události 
k čerpání více než 50 % ze sjednaného limitu plnění, bude obnoven limit pojist
ného plnění do původní výše.

-  pojištění záručního období min. 24 měsíců
-  pojištění rizik projektanta a pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem 

plnění ve výši nejméně dle Minimální částky pojistného krytí uvedené v Příloze 
k nabídce
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-  pojištění okolního majetku s limitem plnění ve výši nejméně dle Mini
mální částky pojistného krytí uvedené v Příloze k nabídce

-  pojištění předčasného užívání stavby s limitem plnění minimálně do výše 
50 % hodnoty v části, která je v užívání a rozsahem odpovídajícím režimu před
běžného užívání stavby, tzn. nemusí být kryty škody způsobené samotným uží
váním

-  pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhoto- 
vitelé smluvně vázaní na budovaném díle

-  maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá
lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed
natele vinkulováno a to, pouze z majetkové části pojištění budovaného staveb- 
ního/montážního díla, kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, 
stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků apod..

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele."

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem 
bez zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budo
vaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude objednatelem 
zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla pro
vedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné
ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

18.3 -------------------

Pojištění pro případ 
úrazu osob a škod 
na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo tře
tím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti
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s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahr
novat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 
převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro 
tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 200 mil. Kč v úhrnu, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit újmu způsobenou 
vadnou realizační dokumentací stavby s limitem plnění 100 mil. Kč u staveb s Přijatou 
smluvní částkou přesahující 500 mil. Kč bez DPH, respektive s limitem plnění 50 mil. Kč 
za celou dobu výstavby u staveb s Přijatou smluvní částkou do 500 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za činnosti realizované dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úpl
ného dokončení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu či újmu způ
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťov
ny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplat
ňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných 
služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že 
spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdo
davatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své 
pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna
teli."

18.4  

Pojištění personálu Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.
zhotovitele

Vyš

19.1

Definice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje
čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo."
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Cl ry
I I V /■ VA A"a rozhodci řízeni

Claimy zhotovitele Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto
zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospra
vedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit 
k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okol
nosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 
[Prodloužení doby pro dokončení] a Doba pro splnění postupného závazného milníku 
může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro splnění postup
ného závazného milníku].“

20.1

Pátý odstavec Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel musí do 42 dnů po tom, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo 
okolnost, z které claim vyplývá nebo v jiné lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem 
a schválena Správcem stavby, předložit Správci stavby zcela detailní claim s uvedením 
všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu požadovaného prodlou
žení doby anebo požadované dodatečné platby, a to v souladu s metodikami defino
vanými v Příloze k nabídce. Jestliže má událost nebo okolnost, z které claim vyplývá, 
přetrvávající vliv:

(a) je tento zcela detailní claim považován za průběžný;
(b) Zhotovitel musí posílat v měsíčních intervalech další průběžné claimy s udáním 

nahromaděného požadovaného zpoždění anebo požadované částky a tako
vých dalších podrobností, které může Správce stavby rozumně požadovat; a

(c) Zhotovitel musí odeslat závěrečný claim do 28 dnů (nebo v jiné lhůtě, která 
může být navržena Zhotovitelem a schválena Správcem stavby) potom, co pře
stane mít událost nebo okolnost vliv.“

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto 
Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem 
stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán
ku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] způsobem definovaným v Příloze k nabídce."

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ -  VARIANTA A.“

20.5  

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 
20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narov
nat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem 
může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte
rém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné 
narovnání.“
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Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.6 Řízení před obecným soudem
Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí 
DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před 
obecnými soudy České republiky."

20.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplnění rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným 
pro rozhodování sporů soudem".

20.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným
období rady soudem".
pro rozhodování sporů

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text 

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ -  VARIANTA B.“

20.2  

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
pro rozhodování sporů

20.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neschopnost se Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
dohodnout při jmenování 
rady pro rozhodování 
sporů

20.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Získání rozhodnutí rady Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů

20.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 
soudy České republiky."

20.6  

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplnění rozhodnutí rady Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů

20.8 -------------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
období rady
pro rozhodování sporů
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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Dl PHS Hulíce

Technickou specifikací tvoří:
A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky zadavatele
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®  Aspe'
F irm a : P o n te x , s p o l.  s  r.o .

R ekapitulace ceny

Stavba: 20 104 00 - D1 PHS Hulíce - zpracování DÚSP, IČ pro SP, PDPS, AD
V a r ia n ta :  Z Ř  -  Z á k la d n í  ře š e n í

C e lk o v á  c e n a  b e z  D P H : 14  6 1 8  7 6 6 ,9 1  

C e lk o v á  c e n a  s  D P H : 1 7  6 8 8  7 0 7 ,9 6

O b je k t P o p is C e n a  b e z  D P H D P H C e n a  s  D P H

SO 000 Vedlejší a ostatní nákladv
S O  0 0 0 V e d le iš í  a  o s ta tn í  n á k la d v

SO 181 Dopravní opatření během stavbv
S O  181 D o p ra v n í  o p a tře n í  b ě h e m  s ta v b v

SO 701 PHS Hulice
S O  701 P H S  H u lic e



FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
IČO: 28420403
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D l PHS Hulíce, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 02PT-007111 (dále jen „dodavatel“X prohlašuje, že je srozuměn stím , že 
v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a 
jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena v Kč bez DPH

Asfaltové směsi frézované a 
vybourané

Ocelové konstrukce

Cena bude stanovena na základě 
znaleckého posudku, který na své 
náklady zajistí Zhotovitel.

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve 
skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele 
(objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za 
vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů 
a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude 
připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury 
vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. 
Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa 
vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/ul ožení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený 
závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech"), a zavazuje se 
s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým 
oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.12 
1 1:32:53 +02'00'



Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení:
[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce] 
zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvu] 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno] 
kontaktní osoby ve věcech technických: [bude doplněno]
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [bude doplněn název správy/závodu vč. 
adresy]
jako „Prodávající" na straně jedné 

a

ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 
kontaktní adresa: Tršnická 3, 350 02 Cheb 
zastoupená:
IČO: 28420403 
DIČ: CZ28420403
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. B, vložka 14403
bankovní spojení:
jako „Kupující" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto

KUPNÍ s m l o u v u

číslo smlouvy: [bude doplněno]
k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při opravě/výstavbě dálnice/silnice

I. třídy číslo: [bude doplněno]

I .

Předmět smlouvy
1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem -  [bude doplněno], získaným při 

opravě/výstavbě dálnice/silnice I. třídy na stavbě „[bude doplněno]", číslo: [bude 
doplněno], v k.ú. [bude doplněno] a obci [bude doplněno],

2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - [bude doplněno], 
v celkovém množství [bude doplněno], který prodávající touto smlouvou prodává a



kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. 
Kupující využije tento materiál v rámci akce/stavby [bude doplněn konkrétní účel prodeje 
materiálu zhotoviteli-kupujícímu].

II.
Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
a) Předmět prodeje převzít:

dne (ve dnech): [bude doplněno], 
v množství: [bude doplněno].

b) Místem převzetí je  [bude doplněno] (místo stavby, skládky).
c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude 

prodávajícím deponován na místě [bude doplněno]. V tomto případě je kupující 
povinen uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 
5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 
%  z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuj e :
a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne [bude doplněno] materiál k převzetí 

v dohodnutém množství [bude doplněno].
b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. [bude doplněno].

III.

1. Kupní cena se sjednává dohodou 
Sb. a vyplývá z provedeného 
obvyklé) číslo [bude doplněno]. Celková kupní cena se sjednává ve výši: [bude doplněno] 
Kč včetně DPH.

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. 
Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý 
den prodlení.

Kupní cena
v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 
výběrového řízení/znaleckého posudku (ve výši ceny

IV.
Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý 
materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze 
jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000



Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána 
srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že 
smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené různé varianty pro případ uzavírání kupní smlouvy 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě (dle volby zadavatele) a varianty platnosti a 
účinnosti kupní smlouvy pro případ uveřejňování (nad 50 tis. Kč) či neuveřejňování (do 50 
tis. Kč) kupní smlouvy v registru smluv.]

4. Var. A: Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) 
stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

5. Var. A: Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní 
smlouvy a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv / dnem jejího 
podpisu. / Var. B: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. / Var. C: Tato Kupní smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.

6. Var. A: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran 
ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných 
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. / Var. B: Tuto Kupní smlouvu je možné 
měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné 
podobě.

[Pozn. pro zpracovatele: Následující odstavce se použijí v případě kupních smluv s cenou 
vyšší než 50 tis. Kč bez DPH.]

7. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Kupní smlouvy v registru
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., neboť Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost
smlouvy uveřejňovat.

8. Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Var. A: NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Var. B:

V [bude doplněno] dne [bude doplněno] V Chebu dne 12.6.2022

Z a  P ro d á v a jíc íh o : Z a  K u p u jíc íh o :



Digitálně podepsai

Datum: 2022.06.12 
11:36:26 +02'00‘

[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby



FORMULÁŘ 2.3.2.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
IČO: 28420403
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 PHS Hulice, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 02PT-007111(dále jen „dodavateli ,  tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných 
zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní 
ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.

Název a
identifikace (zejm. 

číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu 
či užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
dodavatele 

k nakládání 
s právy patentu 

či užitnému 
vzory v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či užitného 
vzoru na území 
České republiky

1. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních 
řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:



č.

Název a
identifikace (zejm. 

číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku) 

průmyslového 
vzoru

Popis věci, výrobku 
ěi zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
dodavatele 

k nakládání 
s právy

k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1 . [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

2. [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Dodavatel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl.
17.5 Smluvních podmínek.

NETÝKÁ SE- NEBUDOU V Y U Ž IT Y  ŽÁDNÉ PATENTY, U ŽITNÉ VZO RY A PRŮMYSLOVÉ VZO RY

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.12 
11:40:43 +02'00'



FORMULÁŘ 2.3.3.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
IČO: 28420403
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D1 PHS Hulice, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 02PT-007111 (dále jen „dodavateli ,

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

GEFOS, a.s.

25684213

Praha 8 - Libeň, Kundratka 
17, PSČ 18082

Zeměměřické práce

II)

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po 
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, 
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami 
splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne 
udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.



Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

GEFOS, a s.
25684213

Praha 8 - Libeň, Kundratka 
17, PSČ 18082

Doložení úředního oprávnění pro 
provádění zeměměřických prací a 

hlavního geodeta

Digitálně
podepsai

Datum:
2022.06.12
11:43:22 +02*00*



FORMULÁŘ 2.3.4.
PŘEHLED TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Společnost ALGON, a.s.
se sídlem: Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
IČO: 28420403
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D l PHS Hulíce, ev. č. dle Věstníku 
veřejných zakázek 02PT-007111 (dále jen „účastník"), tímto čestně prohlašuje, že pro účely 
provádění stavebních prací, které jsou předmětem zadávané veřejné zakázky, disponuje 
následujícím technickým vybavením:

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ DODAVATELEM NABÍDNUTÉ VYBAVENÍ

Typ/ Model/ SPZ/ 
RZV (Identifikační 

číslo)

Technické
parametry

Vlastní (V) 
nebo

nevlastní (N)

VRTNÁ SOUPRAVA

KOLOVÉ 
RÝPADLO 

HITACHI ZX 
104W-3

IDENTIFIKAČNÍ 
ČÍSLO (VIN) 

JK6CEA04800002 
067

Kolové rýpadlo 
-  pracovní stroj 
samojízdný na 

gumovém 
pojezdu (kola)

V

VRTACÍ 
MOTOR EARTH 

DRILL 20 000
MAX

Pracovní tlak 
160-240 Bar

V

Přílohy: Výpis z majetkové evidence

Digitálně podepsai

Datum: 2022.07.17 
18:58:01 +02'00'



Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

zastoupeno:
smlouvu]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení:
[případně bude uveden jiný bankovní účel

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")
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Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování 
těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve 
vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na 
ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení
0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Smlouva“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve 
znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou1 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 
této Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a 
veškeré další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v 
souvislosti s Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních 
údajů Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat 
existenci a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních 
údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním11 se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či 
jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady 
zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce 
Organizace pod odkazem GDPR.

„Zpracování11, „správce“, „zpracovatel1, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie 
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude 
po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních 
údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), 
není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
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2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba oověřená Zoracovatelem:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy 
nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). 
Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování 
Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu 
k takovému zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem 
zachovávat mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými 
a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této 
Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje 
zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné 
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo 
neoprávněný přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
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a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho 
povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace 
týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat 
námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření 
dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém 
období specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných 
podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů 
Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů ;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 
hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení 
Osobních údajů Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu 
umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení 
zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení 
musí přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;
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8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou 
řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení 
osobních údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto 
právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré 
připomínky, které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů 
oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce 
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel 
k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným 
přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli 
a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů 
Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 
a Pokyny a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora 
pověřeného Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem 
kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby 
Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
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poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění 
svých povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud 
podle jeho názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních 
údajů. Zpracovatel může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany 
údajů, důkazem o dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se 
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní 
smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své 
povahy trvají i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, 
neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) 
dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a 
vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, 
pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, 
neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V dne V dne

[bude doplněno] [jméno a funkce doplní zpracovatel]
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(„Správce“) („Zpracovatel11)

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje;
popisné (výška, váha , atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie,
kamerové záznamy)]

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci.]
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli 
svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do 
zaměstnání a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 
závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné 
je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, 
aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, 
včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí 
předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému 
pro zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. 
V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická 
likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících 
k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný 
čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní 
ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu 
neoprávněných osob.
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. [doplní zpracovatel]
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