
SMLOUV A 0 DiLO 
Cislo smlouvy MSP: 47/2017-MSP-CES 

NS: S299/2017 
Zlinstav: ... .. .. . 

Tato Smlouva o dUo byla sepsana 

mez1 

Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti 
se sidlern: Vysehradska 16, 128 10 Praha 2 

JCO: 00025429 

bankovni spojeni: Ceska naroctni banka. c.u. 
osoba opravnemi pnivne jednat: lng. Miroslav Zcibransky, mimestek pro rizeni sekce 

ckonomicke 

(dale jen ,Ministerstvo spravedlnosti") 

a 

Ceska rcpublika - Nejvyssi soud 
se sidlem: Buresova 20, 657 37 Bmo 
ICO: 48510190 

bankovnf spojeni : Ceska nm:odni banka, c.u . .__ ___ _ 
osoba oprftvnemi pn1vne jednat: prof. JUDr. Pavel Samal, Ph.D., predseda soudu 

(dale jen ,Nejvyssf saud") 

(dale spolecn~ jako ,objednatelem") na jedne strane 

a 

Zllnstav a.s. 
se sidlem : Bartosova 5532, 760 01 Zlin 
ICO: 28315669, 
DlC: CZ28315669 
Zapsao u krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 5743 
bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., c.u. 
zastoupena Jifim Stackem, predsedou predstaven 
(dale jen "dodavatelem/zhotovitelem") na strane druhe. 

Protoze si objednatel preje, aby stavba ,,MSp - Demolice a nasledna vystavba budovy 
Bayet·ova 573/3, Brno-Veveli - zhotovitel", by Ia realizovana dodavatelem/zhotovitelem a 
pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni teto stavby a na 

odstraneni v~ech vad nan( za cenu ve vysi 94 076 394,- Kc bez DPH, kalkulovanou takto: 
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Niizevstavby Pfijatii smluvni castka DPH Pfijatii smluvni 
. . vKcbezDPH . castka v Kc + DPH 

fa\ (b) (c)= fa)+ (b) 
MSp - Demolice a misledna 

vystavba bndovy Bayerova 
94 076 394,- 19 756 043,- 113 832 437,-

573/3, Brno-Vevel'i -
zhotovitel 

Pfijata smluvni castka Je rozdelena mez1 Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyssi soud 
nasledovne: 

Nazev polo~ky (ciist Pfijate · .. MINISTERSTVO DPH MINJSTERSTVO 
smluvnicastky- .Millisterstvo ·. · SPRA VEDLNOSTI: SPllAVEDLNOSTI: 

snravedlnostil · ... · clistka v Kc bez DPH Mstka+DPH 
ill (b) (c)= (a)+ (b) 

MSp - Demolice a nasledna 

vystavba budovy Bayerova 
573/3, Brno-Vevei'i -
zhotovitel: stavebni objekty 

so 100, SO 200 a SO 781 
89 229 201,- 18 738 132,- 107 967 333,-

nalezici die vykazu vymer -

soupisem praci Ministerstvu 

spravedlnosti 

Nazev polofky (cast PNjate NEJVYSSi SOUD: DPH NEJVYSSi SOUD: 
smluvni castkv- Neivvssi soudl i'astka v Ki' bez DPH castka v Ki' + DPH 

ill (b) (c)- fa)+ (b) 

NS Brno - vyvolane 
investice v budove NS, 
Buresova 20, Brno: stavebni 

objekty SO 300 a SO 782, 4 847 193,- 1017911,- 5 865 104,-
nalezici die vykazu vymer -

soupisem praci Nejvyssimu 

soudu 

ktenizto cena byla spoctena na zaklade zavaznych jednotkovych cen d1e oceneneho soupisu 
praci (vykazu vymer) 

dohod1i se objednate1 a dodavate1/zhotovite1 takto: 

Ve Sm1ouve budou mit s1ova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pripisovan zadavacimi 

podminkami verejne zakazky na stavebni prace ,MSp - Demolice a nasledna vystavba 

budovy Bayerova 573/3, Brno-Vevei'i - zhotovitel", ev. c. die Vestniku vei'ejnych 

zakazek Z20 16-006193 a Sm1uvnimi podminkami pro v:Ystavbu poze11111ich a inzenyrskych 

staveb projektovanych objednatelem - Obecne podminky ve zneni Zv1astnich podminek 

Ministerstva spraved1nosti CR (dale jen ,Sm1uvni podminky"). 
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Patvrzujeme, ze m\sledujici dakumenty tvafi saucast absahu Smlauvy: 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
(g) 

(h) 

Smlauva a dila 

Dapis a pfijeti nabidky (Oznameni a vyberu dadavatele) 

Dapis nabidky, Pfilaha k nab idee 

Smluvni padminky pro vystavbu pazemnich a inzenyrskych staveb 

prajektavanych abjednatelem - Obecne padminky (na elektronickem nosiCi 
dat) 
Smluvni padminky pro vystavbu pazemnich a inzenyrskych staveb 

projektavanych abjednatelem - Zvlastni padminky Ministerstva spravedlnasti 

Technicka specifikace (na elektronickem nosici dat) 
Vykresy (na elektronickem nosiCi dat) 
Vykresova fast D.l.4. 7- Zafizeni slaboproude elektrotechniky- EZS, CCTv, 
PS, ktera je v reiimu stupne utajeni, Vyhrazene" bylajii zhotoviteli pfedana 
na zaklade pfedavaciho protokolu pod c.j. V63-8/2016 OBKR a je i pod timto 
cis/em uloiena u Ministerstva spravedlnosti. 
Formulate a astatni dakumenty, ktere zahrnuji: 

Oceneny saupis praci- Vykaz vymer (na elektronickem nosiCi dat) 
- Pfehled paddadavatelu a jinych asab 

Zakladni datumje 19.1.2017 

Vzhledem k platbam, ktere rna abjednatel uhradit dadavateli/zhataviteli, tak jak je zde 
uvedena, se dadavatel/zhatavitel timta zavazuje abjednateli, ze pravede a dakanci stavbu a 
adstrani na ni vsechny vady, v sauladu s ustanavenimi Smlauvy. Zhatavitel bere na vedami, 
ze za abjednatele je ve vecech smluvnich apravnena jednat Ministerstva spravedlnasti. 

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni a 
dokonceni stavby a odstraneni vad na ni, cenu dila v dobe a zpusobem pfedepsanym ve 
Smlouve. Zhotovitel bere na vedomi, ze fakturace (Vyuctovani) bude probihat die 
stavebnich objektu uvedenych ve vykazu vymer- soupise praci, pficemz na faktufe bude na 
strane objednatele uvedeno Ministerstvo spravedlnosti Ci Nejvyssi saud dle taha, kteremu 
subjektu stavebni abjekt na!ezi. 

Pfipadne spary mezi stranami projedna a rozhadne pfislusny abecny saud Ceske republiky 
v sauladu s abecne zavaznymi pfedpisy Ceske republiky. 

Tata Smlauva a dila je vyhatavena v sesti stejnapisech, z nichz ctyfi obdrzi objednatel a dva 
abdrzi dadavatel/zhatovitel. 

Na dukaz taha strany uzaviraji tuta Smlauvu a dila, ktera vstupuje v platnast padpisem 
obau stran. 
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Datum: 9. 06. 2017 
----~~~~~----------

Datum: 12. 06. 2017 
------~~~~----------

Datum: --------------------

PODEPSAN 
za dodavatele/ztfotovi tele 
Jiri Stacke 
Zlinstav a.s. 
~ 

/ 
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v erejm'l zaka.zka 

Zadavatel 

Zpusob zadani 

Ing. Miroslav Zabranskj 
NAMESTEK PRO iUZENi SEKCE EKONOMlCKE 

MTNlSTERSTVO SPRA VEDLNOSTI CR 

V Praze dne 16. 05. 2017 
Cj. MSP-4/2017-0PR-Z/99 
Pocet lisru: 11 
Pfilohy: 1 

OZ NAMEN i 
0 vYBERU DODAVATELE 

,MSp-Demolice a misledmi rystavba budovy 
Bayerova 573/3, Brno-Veveii - zhotovitel", 
cv.c. zakazky Z2016-006193 

Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti, 
se sicilem Vysehradsbi 16, 128 10 Praha 2, 
ICO: 00 02 54 29, zastoupemi lng. Miroslavem 
Zabranskym, namestkem pro fizeni sekce 
ekonomicke (dale jen ,Zadavatel") 

Otevrene fizeni die § 56 zakona c. 134/2016 
Sb., o zad{mini verejnych zakazek (dale jen 
ZZVZ") , 

Zadavatel Yam timto v souladu s ustanovenim § 123 ZZVZ oznamuje vyb~ dodavatele, 
jehoz nabidka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnejsi v zadavacim ffzeni k vyse 
uvedene verejne zakazce. 

Identifikacni udaje vybraneho dodavatele: 

Dodavatel Sidlo dodavatele 

Zlinstav a.s. 
ICO: 28315669 

Bartosova 5532, 760 01 Zlin 

Ministerstvo spravedlnosti Ceske republiky, Vysehradska 16, 128 10 Praha 2, tel.  



V souladu s § 123 ZZVZ Zadavatel dale uvadi: 

1. Zprava o hodnoceni nabidek 

Pisemna zprava o hodnoceni nabidekje pl'ilohou tohoto oznameni. 

2. Seznam doldadu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci a udaje 
rozhodile · pro proldzani splneni jednotliv:fch Iu·itt\rii kvalifilmce u pohdovane 
profesni zpt'l.sobilosti podle § 77 odst. 2 ZZVZ, ekonomicke kvalifilmce a teclmicke 
kvalifikace 

Vybrany dodavatel prokazal kvalifikaci prosti'ednictvim nasledujicich dokladtc 

Zaldadni zpusobilost podle § 74 ZZVZ 

Pozadavek podle § 74 ZZVZ Doldad predlozeny vybranym dodavatelem 
a) Dodavatel neni - Konsolidovane cestne proh!asenf ze dne 7. 2. 2017, 

dodavatelem, ktery by! v podepsal: JiN Stacke, pledseda p1'edstavenstva, 
zemi sveho sidla v Zlfnstav a.s. 
poslednich 5 letech pi'ed - Vypis z evidence Rejstfiku trestzl pravnickjch osob ze 
zahajenim zadavacfho dne 7. 2. 2017 
i'izeni pravomocne -
odsouzen pro trestny cin 
uvedeny v pl'iloze c. 3 k -
zakonu nebo obdobny 
trestn)• cin podle pravniho -
h1du zeme sidla dodavatele; 
k zahlazenym odsouzenim -
se nepi'ihlizi, 

-

b) Dodavatel neni -
dodavatelem, ktery rna v 
Ceske republice nebo v 
zemi sveho sfdla v evidenci -
dani zachycen splatny 
daiiovy nedoplatek, 

Vypis z evidence Rejs!Nku tresttlfyzickjch osob ze dne 
20.1. 2017-JiNStacke 
Vypis z evidence Rejstffku trestzl ze dne 14. 2. 2016-
Marek Podzemny 
Vypis z evidence Rejstffku trestzlfyzickjch osob ze dne 
6. 2. 2017- Zbysek Kubfcek 
cestne prohlasenf k zakladnf zpzlsobilosti die§ 74 

I 
zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani vdejnych zakazek 
ze dne 10. 2. 2017, podepsal: Jiff Stacke (pledseda 
pledstavenstva), Marek Podzemny (mfstopfedseda 
pfedstavenstva), Jng. Zbysek Kubicek (clen 
pfedstavenstva) ' 
Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateltl ze d11e 
13. 12. 2016 
Konsolidovane cestne prohlaseni ze dne 7. 2. 2017, 
podepsal: JiN Stacke, p1'edseda pfedstavenstva, 
Zlfnstav a.s. 
Potvrzenf pffslusneho jinancniho zlfadu ze dne 29. 12. 
2016, Financnf zlfad pro Zlfnsk;l kra;; Uzemnf 
pracoviste ve Zlfnif, Jana Polaskova, oddelenf 
vymifl'ovacf IV, vedoucf oddelenf 
cestne prohlaseni k zaktadni zpzlsobilosti dle § 74 
zakona c. 134/2016 Sb., o zadavanf vdejnych zakazek 
ze dne 10. 2. 2017, podepsal: JiN Stacke (pfedseda 
pfedstavenstva), Marek Podzemny (mfstopfedseda 
p1'edstavenstva), lng. Zbysek Kubicek (clen 
p1'edstavenstva) 
Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatehl ze dne 

Ministerstvo spravedinosti Ceske repubiiky, Vysehradska 16, 128 10 Praha 2, tel. +420 221 997 111, www.justice.cz 
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c) Dodavatel nenf -
dodavatelem, ktery ma v 
Ceske republice nebo v 
zemi sveho sidla splatny -
nedoplatek na pojistn<lln 
nebo na penale na vel'ejne 
zdravotni pojisteni, 

d) Dodavatel neni -
dodavatelem, ktery rna v 
Ceske republice nebo v 
zemi sveho sfdla splatny -
nedoplatek na pojistnem 
nebo na penale na socialni 
zabezpeceni a pl'fspevku na 
statui politiku -
zamestnanosti, 

e) Dodavatel nenf -
dodavatelem, ktery Je v 
likvidaci, proti nemuz bylo 
vydano rozhodnutf o -
upadku, Vl1ci nemuz byla -
nai'fzena nucena sprava 
podle jineho pravnfho 
pl'edpisu nebo v obdobne 
situaci podle pravnfho l'adu 
zeme sfdla dodavatele. 

13. 12. 2016 
Konsolidovane cestne prohlaseni ze dne 7. 2. 2017, 
podepsal: JiN Stacke, pl'edseda pl'edstavenstva, 
Zlinstav a.s. 
cestne prohlaseni k zakladni zpusobilosti dle § 74 
zakona C. 13412016 Sb., o zadavani vdejnych zakazek 
ze dne 10. 2. 2017, podepsal: Jifi Stacke (pl'edseda 
p1'edstavenstva), Marek Podzemny (mistopfedseda 
pl'edstavenstva), Ing. Zbysek Kubicek (clen 
pfedstavenstva) 
Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatehl ze dne 
13. 12. 2016 
Konsolidovane cestne proh!aseni ze dne 7. 2. 2017, 
podepsal: JiH Stacke, predseda p1'edstavenstva, 
Zlinstav a.s. 
Potvrzeni pHslusne ola·esni spravy socialniho 
zabezpeeeni ze dne 13. 12. 2016, Okresni sprava 
socidlniho zabezpeceni Zlin, Be. Eva Hotaffkova, 
1'editelka odboru vyberu pojistneho 
cestne proh!aseni k zakladni zpilsobilosti dle § 74 
zakona c. 13412016 Sb., o zadavani vel'ejnych zakazek 
ze dne 10. 2. 2017, podepsal: JiN Stacke (p1'edseda 
pl'edstavenstva), Marek Podzemny (mistopl'edseda 
p1'edstavenstva), Jng. Zbysek Kubicek (clen 
pl'edstavenstva) 
Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelzl ze dne 
13. 12. 2016 
Konsolidovane cestne proh!aseni ze dne 7. 2. 2017, 
podepsal: JiN Stacke, pl'edseda pl'i~dstavenstva,, 
Z/fnstav a.s. 
Vypis z obchodniho rejstl'fku ze dne 15. 12. 2016 
cestne proh!aseni k zakladni zpusobilosti dle § 74 
zakona C. 134/2016 Sb., o zadavani ve1'ejnych zakazek 
ze dne 10. 2. 2017, podepsal: JiN Stacke (pl'edseda 
]JI'edstavenstva), Marek Podzemny (mistopl'edseda 
pl'edstavenstva), lng. Zbysek Kubicek (clen 
pl'edstavenstva) 
Vypis ze seznamu kvalifikovan;lch dodavatehl ze dne 
13. 12. 2016 

Profesni zpilsobilost podle § 77 ZZVZ 

Pozadavek podle § 77 ZZVZ Do/dad pi'edlozeny vybranym dodavatelem 
Dodavatel prokazuje splnenf - Vypis z obchodniho rejstNku ze dne 15. 12. 2016 
profesnf zpf1sobilosti ve vztahu - Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelii ze dne 
k Ceske republice pl'edlozenfm 13. 12. 2016 
v}'pisu z obchodnfho rejstriku 
nebo jine obdobne evidence, 
pokud jiny pravnf predpis zapis 

Mlnlsterstvo spravedlnostl Geske republiky, Vysehradska 16, 128 10 Praha 2, tel.  



do takove evidence vyzaduje. 

Dodavatel prob'ize splnenl -
profesnl zpusobilosti -
pl'edlozenlm dokladu, ze je 
opn'ivnen podnikat v rozsahu 
odpovldajlcimu pl'edmetu 
vel'ejne zakazky, pokud jine 
pnivnl pl'edpisy takove 
opn'ivnenl vyzadujl. 

Dodavatel pnikaze splnenl -
profesnl zpttso]Jilosti 
pl'edlozenlm dokladu, ~e je 
odborne zptisobily nebo -
disponuje osobou, jejin1Z 
prostfednictvlm odbornou 
zptiSobilost zabezpecuje, je-li 
pro plnenl vefejne zakazky 
odborna zpi\sobilost jinym1 -
pravnlmi pl'edpisy vyzadovana. 

Zpusob prokazanl: 
Cestne prohhiscni o splnenl 
profesnl zpusobilosti ve vztahu 
k osobe, jejlmz prostl'ednictvlm 
dodavatel zabezpecuje 
odbomou zpusobilost v oboru 
pozemni stavby, 0 tom, ze tato 
osoba ma doklad o autorizaci 
jako autorizovany inzenyr nebo 
teclmik die zakona c. 3 60/1992 
Sb., o vykonu povolanl 
autorizovanych architektu a o 
vykonu povolanl 
autorizovanych inzenyru a 
techniktt Cinnych ve vystavbe, 
ve znenl pozdejslch pl'edpisu, 
pro obor pozemnl stavby, nebo 
jiny obdobny doklad vydany 
v jine zemi nez v CR, ktery 
v teto jine zemi opravnuje jeho 
drzitele ve shora uvedenem 
oboru k vykonu nlze uvedenych 
cinnosti: vedenl realizace 
pozemnich staveb -
administrativnlch objektlt. 
Dodavatel prokaze splneni -
profesni zpusobilosti 

Vypis z iivnostenskeho rejstffku ze dne 24. 1. 2017 
Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavatelz/ ze dne 
13. 12. 2016 

Cestne prohlasenf- Doklad osvedczljicf odbornou 
zpzlsobilost dodavatele ze dne 10. 2. 2017, podepsal: 
Jiff Stacke, pFedseda pFedstavenstva Zlfnstav a.s. 
Osvedcenf o autorizaci- Ing. Michal Slobodaje 
autorizovanym inienyrem v oboru pozemnf stavby, 
autorizace udetena ke dni 9. 6. 2006, podepsa/: Jng. 
Vaclav lvfach, pFedseda Ceske komOlJ' autorizovanych 
inienynl a techniktl cinnych ve vystavbe 
UFednf opravnenf pro ovh'ovanf vysledktl 
zememeNckjch Cinnostf ze dne 5. 12. 1995-pro Ing. 
Svatoslav Havlicek, vydal: Ing. Petr Chudoba, Feditel 
odboru personalniho a spravniho, ceskf' uFad 
zemhneNckj a katastralnf 

Cestne proh/aseni- Doklad osvedczljfci odbornou 
zpzlsobilost dodavatele ze dne 10. 2. 2017, podepsal: 

Ministerstvo spravedlnosti Geske republiky, Vysehradska 16, 128 10 Praha 2, tel.  
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pl'edlozenim dokladu, ze je 
odbome zpusobily nebo -
disponuje osobou, jejimz 
prostl'ednictvim odbornou 
zpusobilost zabezpecuje, je-li 
pro plneni vel'ejne zak<1zky 
odborm1 zpusobilost jinymi -
pravnimi pl'edpisy vyzadov{ma. 

Zpusob prokazani: 
Cestne problascni o splneni 
profesni zpusobilosti ve vztahu 
k osobe, jejfmz prostl'ednictvim 
dodavatel zabez~ecuje 
odbomou zpusobilost 
v oboru geoteclmika, 0 tom, ze 
tato osoba rna doklad 
o autorizaci jako autorizovany 
inzenyr nebo technik die zakona 
c. 360/1992 Sb., o rykonu 
povolanf autorizovanych 
architektu a o vykonu povolani 
autorizovanych inzenyrf1 a 
techniku Cinnych ve vystavbe, 
ve zneni pozdejsfch predpisu, 
pro obor geotechnika, nebo jiny 
obdobny doklad vydany v jine 
zemi nez v CR, ktery v teto j ine 
zemi opravnuje jeho drzitele ve 
shora uvedenem oboru 
k vykonu mze uvedenych 
cinnosti: blubinne zaldadani 
pod uroven sousednicb 
objektlt. 

Jiff Stacke, pfedseda pfedstavenstva Zlinstav a.s. 
Osvidcenf o autorizaci- RNDr. Oldfich Janfkje 
autorizovanym inzenyrem v oboru Geotechnika, 
autorizace udl!lena ke dni 27. 3. 1995, podepsal: lng. 
Vac/av Mach, pfedseda Ceske komory autorizovanych 
inzenynl a techniktl cinnych ve vystavbe 
Uredni opravneni pro ovefovani vysledkzl 
zemhneNckjch cinnosti ze dne 5. 12. 1995-pro lng. 
Svatoslav Havlicek, vydal: lng. Petr Chudoba, feditel 
odboru personalnfho a spravnfho, Cesky zlfad 
zemhnefickj a katastra/nf 

Tecbnicka kvalifikace podle § 79 ZZVZ 

Pozadavck podle § 79 ZZVZ Doldad predlozenyvybranym dodavatelcm 
Tccbnicka kvalifilmce die § 79 - Phhled realizovan;lch staveb ze dne I 0. 2. 2017, 
odst. 2 pism. a) ZZVZ podepsal: Jiff Stacke, pfedseda pfedstavenstva Zlfnstav 

Zadavatel pozadujc praxi a.s., pfeh/ed zde uvedenych staveb: 

dodavatcle spoCivajici v 0 NUDZ- V:Jiber dodavatele stavby (fin. objem 
ce/kem: 304,8mil. Kc bez DPH; doba plnenf: 

realizaci: stavebnfch pracl 06/2013 -11/2014; objednatel: Psychiatricke 
poskytnutych dodavatelem za centrum Praha) 
poslednich pet let pl'ed 0 Centrum podpmy humanitnfch ved- CARLA 
zahajenim zadavaciho l'izeni a Generalni dodavka stavby (fin. objem celkem: 

osvedcenl objednatelu o l'adnem 240,9mil. Kc bez DPH;jin. objem hlubinmJho 

poskytnuti a dokonceni techto zakladanf pod uroven sousednfho objektu: vice 
nez 11,5 mil. Kc bez DP; doba plneni: 0312012 

Mlnisterstvo spravedlnostl Geske republiky, Vysehradska 16, 128 10 Praha 2, tel.  
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stavebn!ch praci: 

(i) minimalne 3 (tl'i) 
dokoncen)•ch pozemnich staveb 
administrativni budovy ve 
financnim objemu minima!ne 
55 mil. Kc bez DPH za kazdou 
z techto staveb. 

-11/2014; objednatel: Masmykova univerzita) 
o Administrativnf budova a parkovacf objekt 

NAMIRO (fin. objem celkem: 418,1 mil. Kc bez 
DPH;jin. objem hlubinneho zak/adanfpod 
uroven sousednfho objektu: vice nez 11,5 mil. 
Kc bez DPH; doba plnenf: 02/2011 -12/2012; 
objednatel: NAMIRO s.r.o.) 

o Vystavba objektu pro projekt RICE (fin. objem 
celkem: 351,5 mil. Kc bez DPH, Mastnik 
sdruzenf Zlfnstav a.s.: 152,9 mil. Kc bez DPH, 
fin. objem hlubinneho zak/adani pod ziroven 
sousednfho objektu provedene zicastnikem 
sdruzeni Zlfnstav a.s.: vfce nez 11,5 mil. Kc bez 
DPH, dobaplnenf: 11/2013-12/2015, 
objednatel: Zapadoceska univerzita v Plzni) 

Referencnf list- Osvedceni objednatele, Nazev stavby: 
NUDZ- Vyber dodavatele stavby, objednatel: 
Psychiatricke centrum Praha, doba plnenf: 06/2013-
11/2014, cena dfla: 304.801.551,- Kc bez DPH, 
podepsano objednatelem dne 17. 12. 2014 
Potvrzeni o realizovanych stavebnfch pracfch
Osvedcenf objednatele, ndzev stavby: Centrum podpo1y 
humanitnfch ved CARLA - Generalnf dodavka stavby, 
objednatel: Masmykova univerzita, doba plneni: 
03/2012-1112014, cenadfla: 240.965.187,-Kcbez 
DPH, podepsano objednatelem dne 20. 2. 2015 
Referencnf list- Osvedceni objednatele, nazev stavby: 
Administrativnf budova a parkovacf objekt NAMIRO, 
objednatel: NAMIRO s.r. o., doba plnenf: 0212011 -
1212012, cena dfla: 418.125.478,- Kc bez DPH, 
podepsano objednatelem dne 18. 3. 2016 
K Vystavbe objektu Regionalnfho inovacniho centra 
elektrotechniky (RICE): 

o Protokol o pl'edbeznem p1'evzetf dfla ze dne 13. 
4. 2016, podepsal prof lng. Zdenek Peroutka, 
Ph.D. (osoba opravnena k pl'edbezm!mu 
pl'evzetf, Zapadoceska univerzita v Plzni), JiN 
Stacke (osoba opravnena k pfedbeznemu 
pfedanf), Ing. Ales Damm (pfedseda 
pl'edstavenstva COFELY a.s.), Jan Karsten 
(clen pfedstavenstva COFELY a.s.) 

o Kolaudacnf souhlas s uzfvanfm stavby ze dne 7. 
12. 2015, vydal: v z. Pavia Hennebich/erova, 
pove1'ena vedenim oddeleni stavebnfho zlfadu 
odboru stavebne spravnfho a investic Ufadu 
mestskeho obvodu Plzen 3 

o Dodatek C. 5 ke Smlouve o dflo uzav1'eny dne 
24. 11. 2015 mezi Zapadoceskou univerzitou 
v Plzni, spoleenostf Zlfnstav a.s. a spolecnostf 
COFELY a.s., cena za provedeni dfla celkem: 
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/ 351.545.325,54 Kc bez DPH, podepsal: prof 
Ing. Zdenek Peroutka, Ph.D. (na zaklade 
povefenf, Zapadoceskli univerzita v Plzni), Jiff 
Stacke (pfedseda pfedstavenstva Zlfnstav a.s.), 
In g. Ales Damm (p1'edseda pfedstavenstva 
COFELY a.s.), Jan Karsten (clen 

. p1'edstavenstva COFELY a.s.) 
Pfehled realizovanych staveb ze dne 24. 2. 2017, 
podepsal: JiN Stacke, p1'edseda pfedstavenstva Zlinstav 
a.s., p1'ehled zde uvedenych staveb: 

o NUDZ- Vyber dodavatele stavby (fin. objem 
celkem: 304,8 mil. Kc bez DPH,· doba plnenf: 
06/2013- 1112014; objednatel: Psychiatricke 
centrum Praha) 

o Vyzkumne vzdelavacf areal PDF UP 
v Olomouci (fin. objem celkem: 132,6 mil. Kc 
bez DPH,- doba plnenf: 04/2012 -1112013; 
objednatel: Univerzita Palackeho v 0/omouci) 

o Vystavba objektu pro projekt, Rozvoj ZF a 
FROV JU" (fin. objem celkem: 142,6 mil. Kc 
bez DPH; doba plnenf: 05/2012- 08/2014; 
objednatel: Zapadoceskd univerzita v Plzni) 

o Centrum podp01y humanitnich ved- CARLA 
Generalnf dodavka stavby (fin. objem celkem: 
240,9 mil. Kc bez DPH,·fin. objem hlubinneho 
zakladanf pod z/roveh sousednfho objektu: vice 
nez 11,5 mil. Kc bez DP; doba plnenf: 03/2012 
-1112014; objednatel: Maswykova univerzita) 

o Administrativnf budova a parkovacf obJrkt 
NAMIRO (fin. objem celkem: 418,1 mil. Kc bez 
DPH,·fin. objem hlubinneho zakladani pod 
zlroveh sousedniho objektu: vice nez 11,5 mil. 
Kc bez DPH,· doba plnenf: 0212011 -12/2012; 
objednatel: NAMIRO s.r.o.) 

o Vystavba objektu pro projekt RICE (fin. objem 
celkem: 351,5 mil. Kc bez DPH, ucastnfk 
sdruzeni Zlfnstav a.s.: 152,9mil. Kc bez DPH, 
fin. objem hlubinneho zakladani pod uroveh 
sousedniho objektu provedene zlcastnikem 
sdruzeni Z/fnstav a.s.: vice nez 11,5 mil. Kc bez 
DPH, dobaplneni: 11/2013-1212015, 
objednatel: Zapadoceskd univerzita v Plzni) 

o Vystavba skladove haly TESCOMA WORLD-
3. etapa (fin. objem celkem: 202,1 mil. Kc bez 
DPH,· fin. objem hlubinneho zaklddanf pod 
zlroveh sousednfho objektu: vice nez 11,5 mil. 
Kc bez DPH,- doba plneni: 02/2013 -10/2013; 
objednatel: Tescoma s.r.o.) 

o Rodinne sfdlo rodiny Mollovych- hlubinne 
zakladanf pod z/roveh sousedniho objektu (fin. 
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objem hlubinneho zakladanf pod ziroveli 
sousednfho objektu: vice nef 11,5 mil. Kc bez 
DPH,· dobaplnenf: 04/2014- 05/2016; 
objednatel: Pavel Moll) 

- Referencnf list- Osvedcenf objednatele, nazev stavby: 
Vyzkumne vzdetavacf areal PDF UP v Olomouci; 
objednatel: Univerzita Palackeho v Olomouci; doba 
plnenf: 04/2012 -11/2013; cena dfla: 132.615.086,- Kc 
bez DPH,· podepsane objednatelem dne 26. 8. 2014 

- Referencnf list- Osvedcenf objednatele, nazev stavby: 
Vystavba objektu pro projekt, Rozvoj ZF a FROV JU"; 
objednatel: Jihoceska univerzita v Cesk;Jch 
Budejovicfch; doba plnenf: 05/2012- 0812014; cena 
dfla: I 42.584.678.,- Kc bez DPH,· podepsano 
objednatelem dne 25. 8. 2014 

- Referencnf list- Osvi!dcenf objednatele, nazev stavby: 
Vystavba skladove haly TESCOMA WORLD- 3. etapa; 
objednatel: Tescoma s.r.o.; dobaplnenf: 02/2013-
I0/2013; cenadfla: 202.131.656,-KcbezDPH,· 
soucastf dfla bylo hlubinne zakladan[ pod ziroveli 
sousednfho objektu ve fin. objemu 13,5 mil. Kc bez 
DPH,· podepsano objednatelem dne 24. 2. 2017 

Referencnf list- Osvi!dcenf objednatele, nazev stavby: 
Rodinne sfdlo rodiny Mollovych- hlubinne zakladanf pod 
zlroveii sousednfho objektu; objednatel: Pavel Moll; doba 
plnenf: 04/2014- 05/2016; cena pracf hlubinneho 
zakladanf pod zirove11 sousednfho objektu: I 1,5 mil. Kc bez 
DPH,· podepsano objednatelem dne 24. 2. 2017 

Teclmiclu1 kvalifikace die § 79 - P1'ehled realizovanych staveb ze dne 10. 2. 2017,, 
odst. 2 pism. a) ZZVZ podepsal: JiN Stacke, pl'edseda p1'edstavenstva Zlinstav 
Zadavatel pozaduje praxi a.s., pFehled zde uvedenych staveb: 

o NUDZ- Vyber dodavatele stavby (fin. objem spocivajici v 
celkem: 304,8 mil. Kc bez DPH; dobaplnenf: 

realizaci: stavebnfch pracf 
dodavatele 

06/2013 -11/2014; objednatel: Psychiatricke 
poskytnutych dodavatelem za centrum Praha) 
poslednfch pet let pl'ed o Centrum podp01y humanitnfch vi!d- CARLA 
zalu\jenfm zadavacfho l'fzenf a Generalnf dodavka stavby (fin. objem celkem: 
osvedceni objednatelu 0 l'adnem 240,9 mil. Kc bez DPH;jin. objem hlubinm!ho 
poskytnuti a dokonceni techto zakladanf: vice nei 11,5 mil. Kc bez DP; doba 

stavebnich praci: 

(ii) minimalne 3 ( tl'i) 
dokoncenych pozemnich staveb, 
jejichZ soucastf bylo hlubitme 
zakladani pod uroveii 
sousednich objektU, pfiCemZ 
financni objem vyse uvedeneho 
hlubitmeho zakladani pod 
(troveii sousednich objektu byl 
ve vysi minimalne 11,5 mil. Kc 

plnenf: 03/2012 -1112014; objednatel: 
Masmykova univerzita) 

o Administrativnf budova a parkovacf objekt 
NAMIRO (fin. objem celkem: 418,1 mil. Kc bez 
DPH; fin. objem hlubinnelw zaklt'Jdanf: vice 1iez 
11,5 mil. Kc bez DPH; doba plnenf: 0212011-
1212012; objednatel: NAMIRO s.r.o.) 

o V)lstavba objektu pro projekt RICE (fin. objem 
celkem: 351,5 mil. Kc bez DPH, zlcastnfk 
sdruzenf Zlinstav a.s.: I52,9mil. Kc bez DPH, 
fin. objem hlubinneho zakladanf provedene 
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I 
I 

I 

bez DPH, a to u kazd6 z techto 
stave b. 

ticastnfkem sdruienf Zlfnstav a.s.: vice nei 11,5 
mil. Kc bez DPH, dobaplnenf: 11/2013-
12/2015, objednatel: Zapadoceska univerzita 
v Plzni) 

Referencnf list- Osvedcenf objednatele, Nazev stavby: 
NUDZ- Vyber dodavatele stavby, objednatel: 
Psychiatricke centrum Praha, doba plnenf: 06/2013-
1112014, cena dfla: 304.801.551,- Kc bez DPH, 
podepsano objednatelem dne 17. 12. 2014 
Potvrzenf o realizovanych stavebnfch pracfch
Osvedcenf objednatele, nazev stavby: Centrum podp01y 
humanitnfch ved CARLA- Generalnf dodavka stavby, 
objednatel: Masmykova univerzita, doba plnenf: 
03/2012-1112014, cena dfla: 240.965.187,- Kc bez 
DPH, podepsano objednatelem dne 20. 2. 2015 
Referencnf list- Osvedcenf objednatele, nazev stavby: 
Administrativnf budova a parkovaci objekt NAMIRO, 
objednatel: NAMIRO s.r.o., dobaplnenf: 02/2011-
1212012, cena dfla: 418.125.478,- bez DPH, podepsano 
objednatelem dne 18. 3. 2016 
K Vystavbe objektu Regionalnfho inovacnfho centra 
elektrotechniky (RICE): 

o Protokol o p1<edbeznem pl'evzetf dfla ze dne 13. 
4. 2016, podepsal prof 1ng. Zdenek Peroutka, 
Ph.D. (osoba opravnena k pl'edbeinemu 
pl'evzetf, Zapadoceska univerzita v Plzni), JiN 
Stacke (osoba opravnena k pl'edbeinbnu 
pl'edanf), 1ng. Ales Damm (pl'edseda 
pl'edstavenstva COFELY a.s.), Jan Kars(en 
(clen pl'edstavenstva COFELY a.s.) 

o Ko/audacnf souhlas s uifvanfm stavby ze dne 7. 
12. 2015, vydal: v z. Pavia Hennebichlerova, 
pove1<ena vedenfm oddelenf stavebnfho til'adu 
odboru stavebne spravnfho a investic UJ'adu 
mestskeho obvodu Plzeii 3 

o Dodatek C. 5 ke Smlouve o dflo uzavl'en;i dne 
24. 11. 2015 mezi Zapadoceskouuniverzitou 
v Plzni, spoleenostf Zlfnstav a.s. a spoleenostf 
CO FELl' a.s., cena za provedenf dfla celkem: 
351.545.325,54 Kc bez DPH, podepsal: prof 
Ing. Zdenek Peroutka, Ph.D. (na zaklade 
povel'enf, Zapadoceska univerzita v Plzni), JiN 
Stacke (pl'edseda pl'edstavenstva Zlfnstav a.s.), 
Jng. Ales Damm (p1<edseda pl'edstavenstva · 
COFELY a.s.), Jan Karsten (clen 
p1<edstavenstva COFELY a.s.) 

Referencnf list- Osvedcenf objednatele, nazev stavby: 
Administrativnf budova a parkovacf objekt NAM1RO; 
objednatel: NAMJRO s.r.o.; doba plnenf: 02/2011-
1212012; cena dfla: 418.125.478,- Kc bez DPH,· 
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hlubinmi zak/adani bylo provedeno po zlroveii 
sousedniho objektu ve fin. objemu 12,5 mil. Kif bez 
DPH; podepsano objednatelem dne 10. 2. 2017 
Smlouva o dilo- Centrum podpOIJ' humanitnich ved
CARLA, generalni dodavka stavby; uzavfena mezi 
Masmykovou univerzitou a spoleenosti Zlinstav a.s. 
dne 24. 3. 2012; cena dila: 222.493.800,- Kif bez DPH 

o Vykres C. 13 (Rez C -C'); Vykres C. 02/R1 
(Pzldorys 2.PP); Rekapitu/ace ceny dila; 
Rekapitulace stavebnich dihl (Soucet Hlubinne 
zaloieni: 22.721.937,- Kif bez DPH) 

o Dodatek c. 1 ke smlouve o dilo ze dne 24. 3 . 
. 2012 (viceprace: 242.444,- Kif bez DPH; 
meneprace: 
-64.559,- Kif bez DPH.' ce/kem Dodatek c. 1: 
177.885,- Kif bez DPH) 

o Dodatek c. 2 ke smlouve o dilo ze dne 24. 3. 
2012 (viceprace: 2.482.384,- Kif bez DPH; 
meneprace: 
-339.568,- Kif bez DPH; celkem Dodatek C. 2: 
2.142.816,- Kif bez DPH) 

o Dodatek C. 3 ke smlouve o dflo ze dne 24. 3. 
2012 (viceprace: 2. 752.869,- Kif bez DPH; 
meneprace: 
-55.756,- Kif bez DPH; celkem Dodatek C. 3: 
2.697.113,- Kif bez DPH) 

o Dodatek C. 4 ke smlouve o dilo ze dne 24. 3. 
2012 (viceprace: 661.285,- Kif bez DPH,' 
/11e/1e}J/'QCe.' I 

0,- Kif bez DPH; celkem Dodatek c. 4: 661.285,
KcbezDPH) 

o Dodatek c. 5 ke smlouve o dilo ze dne 24. 3. 
2012 (vfceprace: 11.126.943,- Kif bez DPH; 
meneprace: 
-324.622,- Kif bez DPH; celkem Dodatek c. 5: 
10.802.321,- Kif bez DPH) 

o Dodatek C. 6 ke smlouve o dilo ze dne 24. 3. 
2012 (vfceprace: 3.474.506,- Kif bez DPH,' 
meneprace: 
-83.359,- Kif bez DPH; celkem Dodatek C. 6: 
3.391.147,- Kif bez DPH) 

o Dodatek C. 7 ke smlouvi! o dilo ze dne 24. 3. 
2012 (viceprace: 1.025.641,- Kif bez DPH,' 
meneprace: 
-197.070,- Kif bez DPH.' celkem Dodatek C. 7: 
828.571,- Kc bez DPH) 

o Dodatek C. 8 ke smlouve o dilo ze dne 24. 3. 
2012 (vfceprace: 0,- Kc bez DPH; meneprace: 
-2.229.751,- Kc bez DPH; celkem Dodatek C. 8: 
2.229. 751,- Kc bez DPH) 
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I 
I Vystavba objektu Regionalniho inovacniho centra 

elektrotechniky (RICE) 
o Dodatek c. 5 ke smlouve o dflo uzavfeny mezi 

Zapadoceskou univerzitou v Plzni a ticastniky 
sdruzeni- Z/instav a.s. a COFELY a.s., ze dne 
24. 11. 2015; cena za provedenf dfla celkem: 
351.545.325,51 bez DPH 

o Vykres c. 14 (Rezy A-A, B-B, C-C) 
o Regionalnf inovacnf centrum elektrotechniky

RICE- Realizacnf dokumentace zhotovitele, 
F.l.2 SO 02 Dostavba objektu EK, 2. Staticka 
cast-zalozenf, 2.1. Betonove konstrukce
zalozenf, nadzemni cast, OJ. Technicka zprava; 
stavk31.10. 2014 

o Regionalnf inovacnf centrum elektrotechniky
RICE- Realizacnf dokumentace zhotovitele, 
F.J.l SO OJ Vystavba objektu RICE, 2. Cast EH 
- betonove monoliticke konstrukce, 01. 
Technicka zprava; stav k 05/2014 

o Orientacnf polozkovy rozpocet ze dne 15. 3. 
2013 (Hlubinne zalozenf pod zaklady 
sousednfch objekttl celkem: 12.858.003,- Kc bez 
DPH) 

Pfehled realizovanych staveb ze dne 24. 2. 2017, 
podepsal: JiN Stacke, p1"edseda pfedstavenstva Z/instav 
a.s., pfehled zde uvedenych staveb: 

o NUDZ- Vyber dodavatele stavby (fin. objem 
celkem: 304,8 mil. Kc bez DPH; dobaplneni: 
06/2013 -1112014; objednatel: Psychia(ricke 
centrum Praha) 

o Vyzkumne vzdi!ldvacf areal PDF UP 
v Olomouci (fin. objem celkem: 132,6 mil. Kc 
bez DPH; doba plneni: 0412012 -11/2013; 
objednatel: Univerzita Palackeho v Olomouci) 

o Vystavba objektu pro projekt ,Rozvoj ZF a 
FROV JU" (fin. objem celkem: 142,6 mil. Kc 
bez DPH; doba plnenf: 05/2012- 08/2014; 
objednatel: Zapadoceskd univerzita v Plzni) 

o Centrum podpory hwnanitnfch ved- CARLA 
Generdlnf doddvka stavby (fin. objem celkem: 
240,9mil. Kc bez DPH;jin. objem hlubinneho 
zakldddnf pod tlroveii sousednfho objektu: vfce 
nez 11,5 mil. Kc bez DP; doba plnenf: 03/2012 
-11/2014; objednatel: MaSWJ'kova univerzita) 

o Administrativnf budova a parkovacf objekt 
NAMIRO (fin. objem celkem: 418,Jmil. Kc bez 
DPH; fin. objem hlubinneho zakldddnf pod 
tiroven sousednfho objektu: vfce nez 11,5 mil. 
Kc bez DPH; doba plnenf: 02/2011-12/2012; 
objednatel: NAMIRO s.r.o.) 
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o Vystavba objektu pro projekt RICE (fin. objem 
celkem: 351,5 mil. Kc bez DPH, zicastnfk 
sdruzenf Zlfnstav a.s.: 152,9mil. Kc bez DPH, 
fin. objem hlubinneho zakladanf pod zirovefi 
sousednfho objektu provedene zicastnfkem 
sdruzenf Zlfnstav a.s.: vice nez 11,5 mil. Kc bez 
DPH, dobaplnenf: 11/2013-12/2015, 
objednatel: Zapadoceskd univerzita v Plzni) 

o Vystavba skladove haly TESCOMA WORLD-
3. etapa (fin. objem celkem: 202,1 mil. Kc bez 
DP H,' fin. objem hlubinneho zakladani pod 
urovefi sousednfho objektu: vice nez 11,5 mil. 
Kc bez DPH,' doba plneni: 0212013 -10/2013; 
objednatel: Tescoma s.r.o.) 

o Rodinne sfdlo rodiny Mollovych- hlubinne 
zakladanf pod zirovefi sousednfho objektu (fin. 
objem hlubinneho zaktadanf pod zirovefi 
sousedniho objektu: vfce nez 11,5 mil. Kc bez 
DPH,· dobaplnenf: 04/2014- 05/2016; 
objednatel: Pavel Moll) 

- Referencnf list- Osvedcenf objednatele, nazev stavby: 
V);zkumne vzdeldvacf areal PDF UP v Olomouci; 
objednatel: Univerzita Palackeho v Olomouci; doba 
plnenf: 04/2012 -11/2013; cena dfla: 132.615.086,- Kc 
bez DPH,· podepsane objednatelem dne 26. 8. 2014 

- Referencnf list- Osvedcenf objednatele, nazev stavby: 
Vystavba objektu pro projekt, Rozvoj ZF a FROV JU"; 
objednatel: Jihoceskd univerzita v Ceskf'ch 
Budejovicich; doba plnenf: 05/2012- 08/2014;,cena 
df/a: 142.584.678.,- Kc bez DPH,' podepsano 
objednatelem dne 25. 8. 2014 

- Referencnf list- Osvedcenf objednatele, nazev stavby: 
Vystavba skladove haly TESCOMA WORLD- 3. etapa; 
objednatel: Tescoma s.r.o.; doba plnenf: 02/2013-
1012013; cena dfla: 202.131.656,- Kc bez DPH,' 
soucasti dfla bylo hlubinne zakladani pod zirovefi 
sousednfho objektu ve fin. objemu 13,5 mil. Kc bez 
DP H,' podepsano objednatelem dne 24. 2. 2017 

Referencni list- Osvedeenf objednatele, nazev stavby: 
Rodinne sfdlo rodiny Mollovych- hlubinne zakladanf pod 
tirovefi sousednfho objektu; objednatel: Pavel Moll; doba 
plnenf: 04/2014- 05/2016; cena praci hlubinneho 
zakladanf pod zirovefi sousednfho objektu: 11,5 mil. Kc bez 
DPH,· podepsano objednatelem dne 24. 2. 2017 

Technicld kvalifikace die ust. - Cestne prohlasenf- Seznam technikzl a osvedcenf o 
§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ vzdelanf a odborne kvalifikaci dodavatele ze dne 10. 2. 
Zadavatcl pozadujc: u osoby 2017, podepsal: JiN Stacke, pledseda p1'edstavenstva 

Z/fnstav a.s. zajist'ujici odbornou zpusobilost 
o Stavbyvedouci (osoba zajistiy'fci odbornou 

v oboru pozemni stavbv - zpzlsobilost v oboru pozemnf stavby) lng. 
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stavbyvedouciho 

(i) vysokoskolske vzdel{mi 
v magisterskem studijnim 
programu stavebni inzenyrstvi 
nebo ve srovnatelnem programu 
a/nebo odborne stl'edoskolske 
vzdeUmi stavebni obor 
pozemni stavby, (ii) minima!ne 
10 let praxe v obom, (iii) 
minimalne I 0 let v pozici 
stavbyvedouciho pozenmich 
staveb, (iv) minimalne tl'i 
dokoncene pozemni sta.vby, 
v poz!Cl stavbyvedouciho ve 
financnim objemu minima!ne 
55 mil. Kc bez DPH, a to u 
kazde z techto staveb (v) 
existenci pracovniho nebo 
obdobneho pomeru 
u dodavatele, nebo, je-li 
fYzickou osobou podnikajici, 
smluvniho vztahu 
s dodavatelem, (vi) autorizaci 
jako autorizovany inzenyr nebo 
teclmik die zakona c. 360/1992 
Sb., o vykonu povolani 
autorizovanych architektii a 
o vykonu povo!anf 
autorizovanych inzenyru a 
techniku Cinnych ve vystavbe, 
ve znenf pozdejsfch pl'edpisu, 
pro obor pozenmf stavby nebo 
jiny obdobny doklad vydany _ 
v j ine zemi nez v CR, ktery 
v teto jine zemi opraviiuje jeho 
drzitele ve shora uvedenem 
oboru k vykonu nfze uvedenych 
Cinnosti, a ktery je v souladu se -
zakonem c. 18/2004 Sb., 
0 uznavanf ad borne kvalifikace, 
ve znenf pozdejsfch pl'edpisu: 
vedeni realizace stavby. 

Michal Sloboda; vysokoskolske vzdelimf, VUT 
Brno, fakulta stavebni; Autorizovany inzenyr
obor Pozemnf stavby; odborna praxe: 15 let; 
vztah k dodavateli: zamestnanec 

o Geotechnik (osoba zajist'ujfcf odbornou 
zpzisobilost v oboru geotechnika)- RNDr. 
OldNch Janik; vysokoskolske vzdelan£, 
Univerzita J. Ev. Purkyne v Brnif, fakulta 
pNrodovedecka; Autorizovany inienyr- obor 
Geotechnika; odborna praxe: 36let; vztah 
k dodavateli: zamestnanec 

Konsolidovane cestne prohlaseni- osob ze dne 2. 2. 
2017, Ing. Michal Sloboda; nejvyssf dosazene vzdelimf: 
VS, VUT Brno, fakulta stavebnf, obor pozemnf stavby; 
roky odborne praxe: 15 let; autorizace: autorizovany 
inzenyr v oboru pozemni stavby; vztah k dodavateli: 
zamestnanec; referencnf zakilzky: 

o Rekonstrukce spravnf budovy C. 21 - Bat'ova 
mrakodrapu na sfdlo Zlfnskeho kraje (pozice: 
stavbyvedoucf; objednatel: ZlfnskY kraj; 
dodavatel: Zlfnstav a.s.;jin. objem: 550,9 mil. 
KcbezDPH) 

o DDU- U Michelskeho lesa- Praha 4-
vystavba a dostavba DDU (pozice: 
stavbyvedoucf; objednatel: DD(J, zakladnf 
skola a skolnf jfdelna Praha 4; dodavatel: 
Zlfnstav a.s.;jin. objem: 60,1mil. Kc bez DPH) 

o Krajske kulturnf a vzdelavacf centrum ve Zlfne 
(pozice: stavbyvedoucf; objednatel: ZlfnykY 
kraj; dodavatel: Zlfnstav a.s.;jin. objem: 617,7 
mil. Kc bez DPH; fin. objem dfla provedene 
clenem sdruzenf Zlfnstav a.s.: 74,1mil. Kc bez 
DPH) 

Osvedcenf o autorizaci- In g. Michal Sloboda je 
autorizovanym inienyrem v oboru pozemni stavby, 
autorizace udelena ke dni 9. 6. 2006, podepsal: Ing. 
Vaclav Mach, pfedseda Ceske kommy autorizovanych 
inzenynl a technikt/ Cinnych ve vystavbe 
Dip/om ze dne 28. 6. 2000- Michal Sloboda; udetenf 
akademickeho titulu, inzen;lr; magisterskY studijnf 
program- Stavebnf inzenyrstvf; studijnf obor
Pozemnf stavby; Fakulta stavebnf Vysokeho ucenf 
technickeho v Brne; podepsal: Prof RNDr. Ing. Jan 
Vi'bka, DrSc. (l·ektm), Doc. Ing. Jaroslav Puchrfk, CSc. 
(dekan) 
Konsolidovane cestne proh/asenf- osob ze dne 2. 2. 
2017 (ve znenf dolozenem dne 23. 2. 2017 na zak/ad 
zadosti o Pfsemne objasnenf nebo doplnenf nabfdky)J 
Ing. Michal Sloboda; nejvysSf dosaiemf vzdi!/anf: VS. 
VUT Brno, fakulta stavebn£, obor pozemnf stavby; roky 
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Techniclui kvalifikace die ust. -
§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ 
Zadavatel pozaduje: u osoby 
zajisfujicl odbornou zpi'!sobilost 
v oboru geotechnika 

(i) minimalne 5 let praxe v 
oboru (ii) praxe na pozici 

odborne praxe: 15 let; autorizace: autorizovany 
inzenyr v oboru pozemnf stavby; vztah k dodavateli: 
zamestnanec; referencnf zaklizky: 

o Centralnf poztirnf stanice HZS Plzeiiskeho kraje 
(popis Cinnosti: stavbyvedouci 1212001 -
07/2003; objednatel: CR- HZS Plzeiiskeho 
kraje; dodavatel: Zlfnstav a.s.;fin. objem: 160,0 
mil. Kc bez DPH) 

o Rekonstrukce sprdvnf budovy c. 21 -Bar ova 
mrakodrapu na sfdlo Zlinskeho la·aje (popis 
cinnosti: stavbyvedouci 08/2003 -1 0/2004; 
objednatel: Zlinskf! Ja·aj; dodavatel: Zlfnstav 
a.s.; fin. objem: 550,9 mil. Kc bez DPH) 

o Vystavba pracfch a Cistfcich prostJ'edkzl-1. a 2. 
etapa (popis Cinnosti: stavbyvedoucf 1112004-
10/2005); objednatel: Fosfa a.s.;fin. objem: 
163,00 mil. Kc bez DPH) 

o Vystavba bytoi•eho domu pro mesto Hranice 
(popis Cinnosti: stavbyvedoucf 1112005-
12/2006; objednatel: Stavebnf bytove druzstvo 
Moravskd brdna;fin. objem: 37,6 mil. Kc bez 
DPH) 

o Hornbach- Olomouc (popis Cinnosti: 
stavbyvedoucf 0112007 -10/2007; objednatel: 
Horn bach Immobilien HK s.r.o.; fin. objem: 
293,1 mil. KcbezDPH) 

o DDU- U Michelskeho lesa- Praha 4-
v;!stavba a dostavba DDU (popis cinnosti: 
stavb)'vedoucf 1112007 -11/2009; objec(natel: 
DDU, ztikladnf skola a skolnf jfdelna Praha 4; 
dodavatel: Zlfnstav a.s.; fin. objem: 60, I mil. Kc 
bez DPH) 

o Rekonstrukce budovy jazykove skoly pro 
potJ'eby KU (popis cinnosti: stavbyvedoucf 
12/2009- 0712011; objednatel: 
Moravskoslezskf! Jayl}; dodavatel: Zlfnstav a.s.; 
fin. objem: 45,6 mil. Kc bez DPH) 

o Krajske kulturnf a vzdeldvacf centrum ve Zlfne 
(popis Cinnosti: stavbyvedoucf 08/2011-
09/2013; objednatel: Zlinskf! la·aj; dodavatel: 
Zlfnstav a.s.;fin. objem: 617, 7mil. Kc bez 
DPH;fin. objem dflaprovedene clenem 
sdruzenf Zlinstav a.s.: 74,lmil. Kc bez DPH) 

Cestne prohldsenf- Seznam technikzl a osvedcenf o 
vzdeldnf a odborne kvalifikaci dodavatele ze dne I 0. 2. 
2017, podepsal: JiN Stacke, pfedseda pfedstavenstva 
Zlfnstav a.s. 

o Stavbyvedoucf (osoba zajist'ujfcf odbornou 
zpusobilost v oboru pozemnf stavby)- Ing. 
Michal Sloboda; vysokoskolske vzdeldni, VUT 
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geotechnika na minimalne 3 
(tl'i) dokoncenych pozemnfch 
stavbach, jejichz soucasti bylo 
hlubinne zakladani pod {Jroven 
sousednich objektu, pncemz 
financni objem vyse uvedeneho 
hlubinneho zakladani pod 
urove!'\ sousednich objekttJ by! 
ve vysi minimalne 11,5 mil. Kc 
bez DPH, a to u kazde z techto 
staveb (iii) existenci pracovniho -
nebo obdobneho pomeru u 
dodavatele, nebo, je-li tyzickou 
osobou podnikaj!ci, smluvn!ho 
vztahu s dodavatelem, ' (iv) 
autorizaci jako autorizovany 
inzenyr nebo teclmik die zakona 
c. 360/1992 Sb., o vykonu 
povolani autorizovanych 
architekttJ a o vykonu povolani 
autorizovanych inzenyru a 
techniktl cinnych ve v)'stavbe, 
ve zneni pozdejsich pl'edpistJ, 
pro obor geotechnika, nebo jiny 
obdobny doklad vydany v jim\ 
zemi nez v CR, ktery v teto jine 
zemi opravnuje jeho drzitele ve 
shora uvedenem oboru k 
vykonu mze uvedenych 
Cinnosti, a ktery je v souladu se 
zakonem c. 18/2004 Sb., o 
uznavan! odborne kvalifikace: 
geotechnika ve smyslu § 18 -
nebo § 19 zakona c. 360/1992 
Sb. 

Brno, fakulta stavebni; Autorizovany inzenyr -
obor Pozemni stavby; odborna praxe: 15 let; 
vztah k dodavateli: zamestnanec 

o Geotechnik (osoba zajist'ujfcf odbornou 
zpusobilost v oboru geotechnika)- RNDr. 
OldNch Janik; vysokoskolske vzde!anf, 
Univerzita J. Ev. Purkyne v Brne, fakulta 
pNrodovedeck!i; Autorizovany inzenyr- obor 
Geotechnika; odborna praxe: 36let; vztah 
k dodavateli: zamestnanec 

Konsolidovane cestne prohlaseni- osob ze dne 26. 1. 
2017; RNDr. Oldfich Janik; nejvyssi dosazene 
vzdelani: VS, Univerzita J. Ev. Purkyne v Brnif, fakulta 
pNrodovedecka; roky odborne praxe: 36/et; 
autorizace: autorizovany inzenyr v oboru Geotechnika; 
vztah k dodavateli: zanutstnanec; referencni zakazky: 

o Centrum podpory humanitnich ved- CARLA 
Generalnf dodavka stavby I Hlubinne zakladanf 
pod zirovei? sousednfho objektu (pozice: prace 
v oboru Geotechnika; objednatel: Masmykova 
univerzita; dodavatel: Zlfnstav a.s.; fin. objem 
celkem: 240,9 mil. Kc bez DPH; fin. objem 
hlubinneho zak!adanf pod zirovei? sousednfho 
objektu: 12,8mil. Kc. bez DPH) 

o Vystavba objektu pro projekt RICE I Hlubinne 
zakladanf pod zirovei? sousednfho objektu 
{pozice: prace v oboru geotechnika; objednatel: 
Zapadoceska univerzita v Plzni; dodavatel: 
Zlfnstav a.s.; fin. objem celkem: 425,3 mil. Kc 
bez DP H; fin. objem hlubinneho zak/Mi:tnf pod 
zlroveii sousednfho objektu: vice nez 11,5 mil. 
KcbezDPH) 

Osvedcenf o autorizaci- RNDr. Oldfich Janfkje 
autorizovanym inzenyrem v oboru Geotechnika, 
autorizace udelena ke dni 27. 3. 1995, podepsal: 1ng. 
Vaclav Mach, pfedseda Ceske kommy autorizovanych 
inzen;ln/ a technik1l cinnych ve vystavbe 
Diplom ze dne 6. 6. 1980; Oldfich Janik; 
pffrodovedecka jc1kulta vysoke skoly Univerzity J. Ev. 
Purkyne v Brne; obor: geografie jj!Zicka; podepsan 
dekanem a rektorem VS 
Konsolidovane cestne proh!asenf- osob ze dne 26. 1. 
2017 (ve znenf dolozenem dne 23. 2. 2017na zaklad 
zMosti o Pfsemne objasneni nebo doplnenf nabidky); 
RNDr. Oldfich Janik; nejvyssi dosazene vzde/ani: VS, 
Univerzita J. Ev. Purkyne v Brnif, jc1kulta 
pffrodovedecka; roky odborne praxe: 36 let; 
autorizace: autorizovany inzenyr v oboru Geotechnika; 
vztah k dodavateli: zamestnanec; referencnf zakazky: 

o Centrum podpmy hwnanitnich ved- CARLA 
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Generalnf dodavka stavby I Hlubinne zakladani 
pod ziroveii sousednfho objektu (popis Cinnosti: 
prace v oboru geotechnika; objednatel: 
MasWJ'kova univerzita; dodavatel: Zlfnstav 
a.s.; fin. objem celkem: 240,9 mil. Kc bez DPH; 
fin. objem hlubinneho zakladani pod uroveli 
sousedniho objektu: 12,8 mil. KC. bez DPH) 

o Administrativni budova a parkovaci objekt 
NAMJRO I mubinne zakladanf pod zirovei1 
sousedniho objektu (popis Cinnosti: prace 
v oboru geotechnika; objednatel: NAMIRO 
s.r.o.; dodavatel: Zlfnstav a.s.; fin. objem 
celkem: 418,1 mil. Kc bez DPH;fin. objem 
hlubinneho zaktadani pod ziroveli sousedniho 
objektu: vice nez 11,5mil. Kc bez DPH) 

o Vystavba objektu pro projekt RICE I mubinne 
zaktadanf pod ziroveii sousednfho objektu (popis 
cinnosti: prace v oboru geotechnika; 
objednatel: ZapadoceskG univerzita v Plzni; 
dodavatel: Zlfnstav a.s.; fin. objem celkem: 
425,3 mil. Kc bez DPH;fin. objem hlubinneho 
zakladani pod zlroveii sousednfho objektu: vice 
nez 11,5 mil. Kc bez DPH) 

Konsolidovane cestne prohlasenf- osob ze dne 24. 2. 
2017; RNDr. OldNch Janfk; nejvyssi dosazene 
vzdi!lani: VS, Univerzita J. Ev. Purkyni! v Brni!, fakulta 
pNrodovi!decka; roky odborne praxe: 36 let; 
autorizace: autorizovany inzenyr v oboru Geotechnika; 
vztah k dodavateli: zami!stnanec; referencnf za~azky: 

o Centrwil podpmy humanitnich vi!d- CARLA 
Generalni dodavka stavby I Hlubinne zaktadani 
pod zlrovei1 sousedniho objektu (popis cinnosti: 
prace v oboru geotechnika; objednatel: 
Maswykova univerzita; dodavatel: Zlfnstav 
a.s.; fin. objem celkem: 240,9 mil. Kc bez DPH; 
fin. objem hlubinneho zakladanf pod zirovei1 
sousedniho objektu: 12,8 mil. KC. bez DPH) 

o Administrativnf budova a parkovaci objekt 
NAMIRO I Hlubinne zaktadanf pod zlroveii 
sousednfho objektu (popis cinnosti: prace 
v oboru geotechnika; objednatel: NAMIRO 
s.r.o.; dodavatel: Zlfnstav a.s.; fin. objem 
ce/kem: 418,1 mil. Kc bez DPH;fin. objem 
hlubinneho zak/adani pod tlroveii sousednfho 
objektu: vice nez 11,5 mil. Kc bez DPH) 

o Vystavba objektu pro projekt RICE I Hlubinne 
zaktadanf pod ziroveii sousedniho objektu (popis 
cinnosti: prace v oboru geotechnika; 
objednatel: Zapadoceskit univerzita v Plzni; 
dodavatel: Zlfnstav a.s.;fin. objem celkem: 
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I 425,3 mil. Kc bez DPH; fin. objem hlubinneho 
zakladani pod zirovefz sousedniho objektu: vice 
nez 11,5 mil. Kc bez DPH) 

o Vystavba skladove haly TESCOMA WORLD-
3. Etapa I Hlubinne zaktadard pod iirovefz 
sousednfho objektu (popis Cinnosti: prace 
v oboru geotechnika; objednatel: Tescoma 
s.r.o.; dodavatel: Zlinstav a.s.; fin. objem 
hlubinneho zakladanf pod zirovefz sousednfho 
objektu: vfce nez 11,5 mil. Kc bez DPH) 

Rodinne sfdlo rodiny Mollovych I mubinne zakllidanf 
pod zirovefz sousednfho objektu (popis Cinnosti: prace 
v oboru geotechnika; objednatel: Pavel Moll; fin. 
objem hlubinneho zakladani pod zirovefz sousednfho 
objektu: vice nez 11,5 mil. Kc bez DPH) 

3. Seznam doldadu nebo vzorku, jejichz pi'edlozeni je podminkou uzavi'eni smlouvy, 
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 odst. 1 pism. a) ZZVZ 

i. origimlly nebo ovel'em\ kopie dokladf1 k prokazani splnen! kvalifikace 

ii. original nebo i1l'edne ovel'ena kopie dokladu prokazuj!ci autorizaci v rozsahu 
pozadovane kvalifikace uvedene v cl. 4 Zadavaci dokumentace, a to ve smyslu § 5 
odst. 3 zakona c. 360/1992 Sb., o vykonu povo1ani autorizovanych architektf1 
a o rykonu povo!an! autorizovanych inzenyrii a technikf1 cilmych ve vystavbe, 
ve zneni pozdejs!ch pl'edpisu 

iii. pl'edlozen! a) pojistne smlouvy/ pojistnych smluv die chinku 18.2 Zvlastnich 
podminek Ministerstva spravedlnosti, b) pojistne smlouvy/ pojistnych smluv die 
clanku 18.3 Zv!astnich podminek Ministerstva spravedlnosti a c) bankovni zaruky na 
plneni Dila die clanku 4.2 Zvlastnich podminek Ministerstva spravedlnosti 

iv. pl'edlozeni {Jdajfl a dokladf1 v souladu s § 104 odst. 2 ZZVZ 

a) identifikacni l!daje vsech osob, ktere jsou skutecnym majitelem vybraneho 
dodavatele podle zzvz 0 nekterych opatrenich proti legalizaci vynosii z trestne 
cilmosti a financovani terorismu, 

b) doklady, z nichz vyplyYa vztah vsech osob podle pism. a) tohoto bodu 
k dodavateli; temito doklady jsou zejmena 

• rypis z obchodniho rejstl'iku nebo jine obdobne evidence, 
• seznam akcionarii, 
• rozhodnuti statutarniho organu o vyplaceni podilu na zisku, 
• spolecenska smlouva, zakladatelska listina nebo stanovy. 

Pouceni 
Proti rozhodnuti o vyberu dodavatele Ize podat namitky podle ustanoveni § 242 odst. 2 
ZZVZ. Namitky musi bYt Zadavateli doruceny nejpozdeji do 15 dnu ode dne doruceni 
oznameni o vyberu dodavatele. 
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Zadavatel nesmi pred uplynutim lhuty pro podaru namitek proti rozhodnutf o vj'bem 
dodavatele uzavfit smlouvu s dodavatelem,jehoz nabidka byla vybnina podle § 122 ZZVZ. 

Praloba: 
Pisemna zprava o hodnoceni nabfdek 
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DOPIS NABIDKY 

NAZEVSTAVBY: 

MSp - Demolice a n:isledn:i vystavba budovy Bayerova 573/3, Brno-Vevel'i- zhotovitel 

PRO: 
Ministerstvo spravedlnosti 
Vysehradsk:i 16 
128 10 Praha 2 

a 
Nejvyssi soud 

Buresova 20 
657 37 Brno 

Radne jsme se sezmimili se znenim zadavacich podminek v;Yse uvedene vei'ejne zakazky, 
zejmena vcetne podminek Smlouvy o dilo, Smluvnich podminek, Technicke specifikace, 
Soupisu praci (Vykazu vymer), Vykresu, Formularu a ostatnich dokumentu tvoi'icich 
soucast Smlouvy, pi'ipojene Pi'ilohy k nabidce a dodatecnych informaci k zadavacim 
podminkam. 

Timto nabizime provedeni a dokonceni Dila a odstraneni veskerych vad v souladu 

s touto Nabidkou za n:isledujici cenu: 

N:izev Dila 
Nabidkova cena 

DPHvKc 
Celkova ,nabidkova 

vKcbezDPH * cena v Kc vcetne DPH 

(a) 
(b)= DPH 

(c)= (a)+ (b) 
z ceny (a) 

,MSp- Demolice a 
n:isledna vystavba budovy 

94 076 394,- 19 756 043,- 113 832 437,-
Bayerova 573/3, Brno-

Vevel'i- zhotovitel" 
. . ""' * Tento udaJ bude pi'edmetem hodnocem v nimc1 neJmzsJ nab1dkove ceny . 

Soucasti teto Nabidky je Vykaz vymer (soupis praci) obsahujici polozkove ceny 
jednotlivych polozek praci bez DPH. Vyslovne timto potvrzujeme a uznavame, ze tyto 

polozkove ceny jsou zavazne po celou dobu plneni pi'edmetu zakazky a pro vsechny prace 
provadene v nimci zakazky. 

Souhlasime s tim, ze tato Nabidka bude v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb., o zadavani 
vei'ejnych zakazek, ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen ,ZZVZ") platit po celou dobu 
behu zadavaci lhuty, a ze pro nas zustane zavazna a muze b,Yt pi'ijata kdykoli v prubehu teto 
lhuty. Potvrzujeme, ze Pi'iloha k nabidce tvoi'i soucast tohoto Dopisu nabidky. 

Potvrz~jeme, ze nasledujici dokumenty tvol'i soucast obsahu Smlouvy: 
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(a) 

(b) 
(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

(h) 

Smlouva o dilo 
Dopis o pi'ijeti nabidky (Ozm'tmeni o vyberu nejvhodnejsi nabidky) 

Dopis nabidky, Pi'iloha k nabidce 
Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb 

projektovanych objednatelem- Obecne podminky 

Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb 

projektovanych objednatelem - Zvlastni podminky Ministerstva 

spravedlnosti 

Technicka specifikace 
Vykresy 

Formulai'e a ostatni dokumenty, ktere zahrnuji: 

Oceneny soupis praci- Vykaz vymer 

Pi'ehled poddodavatelu a jinych osob 

Bude-li nase Nabidka pi'ijata, poskytneme specifikovane Zajisteni splneni Smlouvy, 

zacneme s provadenim Dila, co nejdi'ive to bude mozne po Datu zahajeni praci, a dokoncime 

Dilo v souladu s v)'se uvedenymi dokumenty v Do be pro dokonceni. 

Pokud a dokud nebude uzavi'ena Smlouva, nebude tato Nabidka ani na zaklade oznameni 

o vyberu dodavatele (Dopisu o pfijeti nabidky) pfedstavovat i'adne uzavi'enou a zavaznou 

Smlouvu. Pojmy uvedene v tom to odstavci s velkymi pocatecnimi pismeny maj i stejny 

v)'znam, jako je jim pi'ipisovan zadavacimi a Smluvnimi podminkami shora uvedene vefejne 
zakazky. 

Uznavame, ze proces pfipadneho pi'ijeti nasi Nabidky se fidi ZZVZ a zadavacimi 

podminkami shora uvedene vei'ejne zakazky. Uznavame rovnez, ze Zadavatel rna pravo 

odstoupit od Smlouvy v pi'ipade, ze jsme uvedli v Nabidce informace nebo doklady, ktere 

neodpovidaji skutecnosti a mely nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. 

Pokud bude s ucastnikem jakozto vybranym dodavatelem uzavl'ena Smlouva, poskytuje 

timto souhlas s jejim uvefejnenim v registru smluv zi'izenym zakonem c. 340/2015 Sb., 

o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejiiovani techto smluv a o registru 

smluv, ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jako ,zakon o registru smluv"), pi'icemz bere na 

vedomi, ze uvefejneni Smlouvy v registru smluv zajisti zadavatel. Do registru smluv bude 

vlozen elektronicky obraz textoveho obsahu Smlouvy v otevi'enem a strojove Citelnem 

formatu a rovnez metadata Smlouvy. 

Ucastnik bere na vedomi a vyslovne souhlasi, ze Smlouva bude uvei'ejnena v registru smluv 

bez ohledu na skutecnost, zda spada pod nekterou z vyjimek z povinnosti uvefejneni 

stanovenou v zakone o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvel'ejneny informace 

stanovene v ust. § 3 odst. I zakona o registru smluv oznacene dodavatelem pfed podpisem 
Smlouvy. 

Za duverne ve smyslu § 218 ZZVZ oznacujeme nasledujici informace: 
Polozkovy rozpocet 
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Za obchodni lajemslvi oznacujeme misledujici casti nasi nabidky: 

······························· 

Podpis: 

flldOe 0pf aVllel1 IJV\.L\JIJ;~a 

Adresa Bartosova 5532, 

Datum: 10.2.2017 

idkujmenem Ci v zastoupeni Zlinstav a.s. 

01 Zlin 
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Pfiloha k nabidce 

Nazev dila: ,MSp- Demolice a nasledna vystavba budovy Bayerova 573/3, Broo-Vevefi 
- zhotovitel" 

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky. 

Nazev Pod-clanku 
Cislo Pod-

Udaje 
clanku 

Ceska republika - Ministerstvo spravedlnosti 

Vysehradska 16 

Nazev a adresa 
128 I 0 Praha 2 

Objednatele 
1.1.2.2, 1.3 a 

Ceska republika - Nejvyssi soud 
Buresova 20 
657 37 Brno 

N azev a adresa Zlinstav a.s. 

Zhotovitele 
1.1.2.3, 1.3 

Bartosova 5532, 760 01 Zlin 

Jmeno a adresa Ing. Zbynek Spousta, reditel odboru investic a 

Spravce stavby 
1.1.2.4 ' 1.3 majetku Ministerstva spravedlnosti 

Doba pro dokonceni 
1.1.3.3 

14 mesici't 
Dfla 

7 let na cele Dilo 
Zarucni doba 1.1.3.7 

Sekce 1.1.5.6 Popis definovane Sekce Ue-li takova): 

Nepouzije se. 

Dflo 
MSp - Demo lice a nasledm't vystavba budovy 

1.1.5.8 
Bayerova 573/3, Brno-Vevefi - zhotovitel 

Elektronicke prenosove 
1.3 Datove schranky 

systemy 

Rozhodne pravo 1.4 pravo Ceske republiky 

Rozhodnyjazyk 1.4 Cestina 

Jazyk pro komunikaci 1.4 Cestina 

od Data zahajeni praci oznameneho die Pod-clanku 
Doba pro pfistup na 

2.1 8.1 
staveniste 

Vyse Zajisteni splneni 10 % predpokladane hodnoty verejne zakazky bez 

smlouvy 
4.2 DPH uvedene v Zadavaci dokumentaci 



Nazev Pod-clanku 
Cislo Pod-

clanku 

Zaruka za odstraneni 

vad 
4.25 

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit Objednateli 4.28 a) 
smluvni pokutu 

4.28 b) 

' 

4.28 c) 

4.28 d) 

Maximalni celkova 
4.28 

vyse smluvnich pokut 

Definice 5.1 

"Jmenovaneho 

podzhotovitele" 

Procento Podminenych 13.5.(b) (ii) 

obnosu 

Upravy v dusledku 
13.8 

zmen nakladu 

Zalohova platba pri 14.2 
zahajenf stavebnich 

praci 

14.6. c) 

14.6 d) 

14.6 e) 

Udaje 

4 % pfedpokladane hodnoty verejne zakazky bez 

DPH uvedene v Zadavaci dokumentaci 

Za poruseni povinnosti zaj isteni kvalifikace osob die 
Pod-cianku 6. 9 posiedni odstavec 

600 000,- Kc za kazdy pfipad poruseni 

Za nedodri eni Doby pro dokonceni 

600 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni 

Zhotovitele s dokoncenim Dila v Dobe pro dokonceni 

Za neodstraneni vady v terminu die Pod-clanku 11. 4 

12 000,- Kc za kazdy zapocaty den prodleni 

Za nedodri eni povinnosti radne vest Stavebni denik 

5.000,- Kc za kazdy pfipad poruseni 

50% Prijate smluvni castky (bez DPH) 

Nepouzije se. 

Nepouzije se. 

Pouzije se Pod-clanek 13.8.1. 

Nepouzije se. 

Prod/en£ s udriovanfm v platnosti bankovn f zaruky 

die Pod-clanku 4.2 a Pod-clanku 4.25 

1 0 % prubezne platby 

Poru.fenf povinnostf v BOZP die Pod-clanku 6. 7 

1 o % pn1bezne platby 

Nepi~edioienf aktualizovaneho harmonogramu 
v terminu die pokynu Spravce stavby die Pod-Clanku 

N 

Zpusob 

sporu 

Datum 

Datum: 

Zlinstav 

Jiri 



die 

leni 
~eni 

uky 

,..... 
Cislo Pod-

Nazev Pod-chinku 
clanku 

14.6 f) 

Vydani potvrzeni 

prC1bezne platby 
14.6 

(maximalni 61stka 

zadrzenych plateb) 

Meny plateb 14.15 

Vyse pojistneho plneni 18.2 

Zpusob rozhodovani 
20 

sporu 

Datum do kdy musi byt 
20.2 

jmenovana DAB 

Pocet clenii DAB 20.2 

Jmenovani (nedojde-Ji 
I I 20.3 k dohode) provede 

Datum: 7.2.201 

Zlinstav a.s. I VJ 

J ifi Stacke, pred eda prcdstavcnstva 

Udaje 

8.3 

1 o % prubczne platby 

Nepfedloi eni nebo neudriovimi v platnosti pojistne 
smlouvy podle Climku 18 

1 o % prubeZn.e plat by 

30 % Prijate smluvnf castky (bez DPH) 

koruna ceska 

vyse pojistneho plneni musi odpovidat predpokladane 

hodnote verejne zakazky bez DPH 

Pouzije se varianta B: Rozhodov~lni pred obecnym 

soudem 

Nepouzije se. 

Nepouzije se. 

Nepouzije se. 

I 
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Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 

 



SMLUVN[ PODM[NKY PRO vYSTAVBU POZEMN[CH A INZENYRSKYCH STAVES PROJEKTOVANYCH 
OBJEDNATELEM- ZVlASTN[ PODM[NKY MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI CR 

1.1 Definice 

1.1 .1 Smlouva 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.5 

1.1.1.6 

1.1.1.11 

1 OBECNA USTANOVENi 

V Pod-clanku 1.1.1.2 jsou odstranena slova v zavorce "pokud existuje". 

Pod-clanek 1.1.1.3 je odstranen a nahrazen nasledujicim znenim: 

"Dopis o pfijeti nabidky" je oznameni Objednatele o vyberu nejvhodnejsi nabidky, pficemz 
Smlouva vznikne az podepsanim Smlouvy o dilo obema Stranami 

Na konec Pod-clanku 1.1.1.5 se pfidava nasledujici ustanoveni: 

,Technicka specifikace je obsazena ve Yykresech." 

Na konec Pod-clanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni: 

,Soucasti Yykresu je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS)." 

Pndava se novy Pod-Cianek 1.1.1.11 :,Stavebni denik" je dokument, kterY obsahuje zaznamy 
o provadeni praci na Dile a dalsich skutecnostech souvisejicich s provadenim Dila a jehoz 
nalezitosti, formu a zpusob vedeni stanovi platne a ucinne Pravni pfedpisy. 

1.1 .2 Strany a osoby 

1.1.2.8 Na konec Pod-clanku 1.1.2.8 se pfidava nasledujici ustanoveni: 
"Podzhotovitel" je totozny termin, jako "poddodavatel" pfipadne "subdodavatel" ve vsech 
mluvnickych formach a podobach." 

1.1 .3 Data, zkousky, lhuty a dokonceni 

1.1.3.6 

1.1.3.8 

Pod-clanek 1.1.3.6 je odstranen a nahrazen nasledujicim znenim: 

,Zkousky po dokonceni" znamenaji zkousky (pokud nejake jsou), ktere jsou obsateny ve 
Smlouve a provedeny v souladu s Technickou specifikaci, pfislusnymi rozhodnutimi organu 
vefejne spravy (zejmena stavebnim povolenim), jakoz i pfislusnymi vefejnopravnimi 
smlouvami uzavfenymi pro ucely provadeni Dila, a Pravnimi pfedpisy pote, co jsou Dilo 
nebo Sekce (podle okolnosti) pfevzaty Objednatelem." 

Pod-clanek 1.1.3.8 je odstranen. 

1.1 .4 Penize a platby 

1.1.4.3 

1.1.4.11 

1.1.4.13 

Zvlastni podminky 

Pod-clanek 1.1.4.3 je odstranen a nahrazen nasledujicim znenim: 

,Naklady" jsou vsechny skutecne vydaje, ktere jsou (nebo budou) ucelne, hospodarne a 
efektivne vynalozene Zhotovitelem, af jiz na Stavenisti nebo mimo ne, vcetne rezijnich a 
podobnych poplatku, nezahmuji vsak zisk." 

Pod-clanek 1.1.4.11 je odstranen a nahrazen nasledujicim znenim: 

,Faktura" je vyzva k platbe s nalezitostmi dai\oveho a ucetniho dokladu podle Pravnich 
pfedpisu." 

Pfidava se novy Pod-Cianek 1.1.4.13: 

"Zaruka za odstraneni vad" znamena zaruku (nebo zaruky) podle clanku 4.25 (Zaruka za 
odstraneni vad)." 

2127 
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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 ostatních 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 ziskem 5 % 
Nákladů.“ 

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 dokument nazvaný jako Smlouva o dílo, který je 
součástí zadávací dokumentace.” 
 

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 jakoukoliv 
výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoliv 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 jednotlivá 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 Zhotoviteli 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 a jejich 
dodání 

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá 
závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)“. 

1.10 Užívání 
dokumentů 
zhotovitele 
objednatelem 

Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího 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 zdrojového 
kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i 
uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru 
volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav 
Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu 
všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru 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 

jakoukoliv 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 zdrojového kódu 
Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit 
neporušenost jejího uzavření.” 

 
2 OBJEDNATEL 

2.1 Právo přístupu 
na staveniště Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se 
uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si 
vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.” 

3 SPRÁVCE STAVBY 
3.1 Povinnosti a 
pravomoc správce 
stavby 

Čtvrtý odstavec Pod-článku 3.1 se odstraňuje. 
 

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:  
„Správce stavby je povinen získat předchozí schválení Objednatele předtím, než přistoupí ke 
krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek: 

a) pokynu Správce stavby  podle článku 13 anebo schválení návrhu na zlepšení podle 
13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na výši Přijaté smluvní 
částky, ledaže je v této Smlouvě výslovně uvedeno, že takovýto pokyn lze vydat i 
bez tohoto předchozího schválení; souhlas Objednatele s pokynem Správce stavby 
nebo schválením je dán i tehdy, pokud zástupce Objednatele podepíše příslušný 
změnový list dle článku 13;; 

b) k jakémukoli prodloužení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení 
doby pro dokončení).“ 

 
3.3 Pokyny správce 
stavby Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést také zápisem do 
Stavebního deníku s výjimkou pokynu, který vyžaduje nebo je vydán v souvislosti s úkony, 
které vyžadují předchozí schválení Objednatele." 

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 oprávněn 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 poskytnout kopie záznamu 
účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost 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.” 
 

3.7 Registr rizik Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik): 
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat 
schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo potenciální 
problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Schůzky se musí 
účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán 
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Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést a aktualizovat. Na 
schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut postup vedoucí ke 
snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. Účelem každé 
takto svolané schůzky je společně najít optimální řešení a Správce stavby, Objednatel a 
Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí a vzájemnou součinnost.” 
 

4 ZHOTOVITEL 
4.1 Obecné 
povinnosti 
zhotovitele 

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„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. Zhotovitel 
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) Zhotovitel je povinen doručit Objednateli každou část realizační projektové 

dokumentace (RDS), kterou vypracoval, k odsouhlasení nejpozději dvacet (20) 
Pracovních dnů před zahájením prací na Díle vymezených v příslušné části RDS. 
Objednatel každou část RDS přezkoumá a do deseti (10) Pracovních dnů před 
zahájením prací na Díle vymezených v příslušné části RDS schválí nebo odmítne 
předloženou část RDS. Schválení RDS Objednatelem nezbavuje Zhotovitele 
odpovědnosti za vady vypracované RDS. Pokud Objednatel dospěje k závěru, že 
příslušná část RDS není prakticky proveditelná, není vhodná nebo není v souladu 
s Technickými specifikacemi, předloží ve stejné lhůtě deseti (10) Pracovních dnů 
požadavek na změnu příslušné části RDS. Po obdržení tohoto požadavku je Zhotovitel 
povinen příslušnou část RDS okamžitě pozměnit podle požadavků Objednatele a 
doručit ji ke konečnému odsouhlasení Objednateli alespoň pět (5) Pracovních dnů 
před zahájením prací na Díle vymezených v příslušné části RDS. V případě, že 
Objednatel bude trvat na realizaci části RDS, která dle názoru Zhotovitele není 
prakticky proveditelná nebo vhodná, nebude Zhotovitel zodpovědný za nedokončení 
Díla nebo za vady na Díle vzniklé z tohoto důvodu.”  

 
Za Pod-odstavec (d) se přidává nový odstavec (e) následujícího znění: 
„(e) 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 a dalším součástem Díla v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo 
provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 

(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 (Převzetí díla 
a sekcí), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a 
nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).” 
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Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační 
tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních 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 podle podkladů 
předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. 
 
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 
rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami uzavřenými pro účely provádění provedení Díla.” 
 

4.2 Zajištění splnění 
smlouvy 
 

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 předal bankovní záruku Objednateli před podpisem Smlouvy. Bankovní záruka 
musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb 
ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být potvrzena českou bankou. 
Bankovní záruka musí mít formu odsouhlasenou předem Objednatelem.. Bankovní záruka 
musí být účinná nejpozději ode dne jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná nejméně dokud neobdrží 
Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce 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 převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí 
nejpozději 28 dnů před ukončením platnosti bankovní záruky rozšířit platnost bankovní 
záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.  
 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel 
oprávněn podle Smlouvy v případě, že: 
 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 
odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní 
záruky, 
 
(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 dohodě nebo určení, 
 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 7 dnů po tom, co obdržel oznámení 
Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.  
 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 
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náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které 
vzniknou v důsledku uplatnění nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel 
nebyl k nároku oprávněn. 
 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku 
za odstranění vad. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude neodvolatelná a že Objednatel bude 
oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či 
jakýchkoli 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 odpovídat 
podmínkám uvedeným výše. 
 
Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v 
Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti. 
 

4.4 Podzhotovitelé 
 
 

Na konec Pod-článku 4.4 se přidává nová odstavec s následujícím textem: 
„Pokud Objednatel v zadávací dokumentaci stanovil, že určitá věcně vymezená část Díla 
musí být plněna Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném 
rozsahu provede Dílo vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím Podzhotovitelů či jiných 
osob.“ 

4.6 Spolupráce 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 jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podrobit 
kontrolám ze strany zejména Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, auditního 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.” 
 

4.7 Vytyčení 
 

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 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.” 
 

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 
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komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání 
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 pozemní 
komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o 
projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) 
s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím 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 součást Smlouvy. V případě 
zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o 
pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace 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 přístupných 
pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhotovitele. V případě 
jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry a stavebně-technickým 
stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své 
náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před 
zahájením a po ukončení jejich používání.” 

4.21 Zprávy o 
postupu prací 
 

První věta Pod-článku 4.21 je odstraněna a nahrazena následující zněním:  
„Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu prací 
připraveny Zhotovitelem a předloženy Správci stavby ve dvou (2) kopiích“ 
 
Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující pod-odstavec: 
„i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (Zpožděné výkresy a pokyny), 
Pod-článku 2.1 (Právo přístupu na staveniště), Pod-článku 4.7 (Vytyčení), Pod-článku 4.24 
(Archeologické a další nálezy na staveništi), Pod-článku 7.4 (Zkoušení), Pod-článku 8.9 
(Důsledky přerušení), Pod-článku 16.1 (Oprávnění zhotovitele přerušit práci), Pod-článku 
19.4 (Důsledky vyšší moci), k jejichž úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o 
kterých lze předpokládat, že Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících.” 
 

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 
staveništi 

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 
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 způsobech 
nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými 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.” 
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4.25 Záruka za 
odstranění vad 
 

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 
„Zhotovitel musí poskytnout Objednateli 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 
nepoužije. 
 
Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 
Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. 
Záruka za odstranění vad musí být vydána českou bankou nebo jinou českou osobou 
oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní 
institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice nebo zahraniční 
bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na 
základě práva volného pohybu služeb ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která 
musí být potvrzena českou bankou.  Záruka za odstranění vad musí být předložena 
v českém jazyce a musí uvádět, že se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným 
pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní 
obchodní komora v Paříži. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí 
všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel 
nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o 
převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud 
podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil 
vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom nejpozději 28 dnů před 
ukončením platnosti bankovní záruky Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění 
vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 
 
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 
plnou 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 
dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v 
Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a 
neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž 
bylo požadováno odstranění vady. 

 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  
 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti 
náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které 
vzniknou v důsledku uplatnění nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
 
Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude neodvolatelná a že Objednatel 
bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či 
jakýchkoli podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 
záruku vydala. 
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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. 
 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její 
platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.” 
 

4.26 Kontrolní 
prohlídky stavby 

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky 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 kontrolních prohlídek 
se zúčastnit.” 

4.27 Povinnost 
upozornit na 
nevhodnou povahu 
věci nebo pokynu 

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo 
pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele anebo od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc 
nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Objednatele a Správce stavby 
bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu 
zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či 
postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou 
povinnost podle první věty.  
 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu 
podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby 
svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné 
formě.” 
 
 

4.28 Povinnost 
zhotovitele zaplatit 
objednateli smluvní 
pokutu 

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu): 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v 
Příloze k nabídce, jestliže: 

(a) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 
(Personál zhotovitele); 

(b) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení); 

(c) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného 
Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady); 

(d) Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Stavební deník, 
včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s Právními 
předpisy, Smlouvou a Technickou specifikací podle Pod-článku 1.1.1.11 
(Stavební deník) nebo 1.8 (Péče o dokumenty a jejich dodání). 

 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní 
pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. 
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Uplatněním nároku na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 
nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy způsobené 
porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu 
převyšujícím uhrazenou 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 pokuty, 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 článku 8.7 
(Smluvní pokuta za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.” 
 

4.29 Podmínky pro 
změnu 
podzhotovitele 
 

Přidává se nový Pod-článek 4.29 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, 
v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
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, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat 
prostřednictvím jiného Podzhotovitele.” 
 

 6 PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI 
 

6.2 Mzdové tarify a 
pracovní podmínky 

Pod-článek 6.2 je odstraněn. 

6.6 Zázemí pro 
pracovníky nebo 
dělníky 
 

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: 
„nebo ve Výkazu výměr.” 

6.7 Ochrana zdraví 
a bezpečnost při 
práci 

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:  
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, 
včetně: 

(a) plnění požadavků stanovených Právními předpisy 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 provozování 

dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění 
požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí. 
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé 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 Staveništi (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 používat 
osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující 
požadavky zvláštních předpisů, 

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech 
okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození 
zdraví jiných pracovníků. 

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 výstavbě 
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.”  

7.7 Vlastnictví 
technologického 
zařízení a materiálu 

Pod-článek 7.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Vlastnické právo k Věcem určeným pro dílo, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení 
ve smyslu § 508 občanského zákoníku, nabývá Česká republika okamžikem, kdy se stanou 
součástí Díla, nebo pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamžiku provedení platby za 
tyto Věci určené pro dílo, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve a Objednatel k 
nim ve stejném okamžiku nabývá odpovídající právo hospodařit ve smyslu Právních 
předpisů, přičemž Ministerstvu spravedlnosti přísluší hospodařit se stavebními objekty, které 
podle Výkazu výměr náleží Ministerstvu spravedlnosti a Nejvyššímu soudu přísluší 
hospodařit se stavebními objekty, které podle výkazu výměr – soupisu prací náleží 
Nejvyššímu soudu.  
Nebezpečí škody na Materiálech přechází vždy teprve k okamžiku převzetí v souladu s 
Článkem 10 (Převzetí objednatelem) a do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na 
Materiálech Zhotovitel.“ 

8 ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ 
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 zahájení 
prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty. 
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů 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 uvedené 
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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 (Převzetí díla a sekcí) 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 (Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost 
dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.“ 
 

8.3 Harmonogram Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a 
dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,” 

 Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a 
harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace, 
 (f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění 
Díla podle Smlouvy.” 

 V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova “předpokládaného vlivu” vložena 
slova “časového i finančního”. 

 Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„Nesplnění povinnosti předložit harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb podle 
Pod-článku 14.6 (e).” 

8.6 Míra postupu 
prací 

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova “s náhradou škody” odstraněna a 
nahrazena slovy “se smluvní pokutou”. 

8.7 Náhrada škody 
za zpoždění 

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
 
„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 závazku 
Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka 
stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (c), 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.” 
 

10 PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM 
10.1 Převzetí díla a 
sekcí 

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „nebo se má za to, že 
bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem”. 
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 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 při 
přejímacích 
zkouškách 

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„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) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v 
provedení 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-článkem 3.5 
(Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena 
odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.” 
 

11 ODPOVĚDNOST ZA VADY 
11.1 Dokončení 
nedokončených 
prací a 
odstraňování vad 
 

V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
 

 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 zástupci).” 
 

 Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, 
jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí 
odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo 
zpožďován.” 
 

11.2 Náklady na 
odstraňování vad 
 

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel 
rozhodne o nutnosti provedení nových prací, přičemž tyto práce budou zadány dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost pro jejich řádnou realizaci.” 
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11.3 Prodloužení 
záruční doby 

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“ nahrazena 
slovy „o víc než pět let“. 

11.4 Neúspěšné 
odstraňování vady 

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění: 
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu 
nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty 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 neuplynula Záruční doba a neskončila platnost 
Záruky za odstranění vad,”. 
 

11.9 Potvrzení o 
splnění smlouvy 
 

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 Nesplněné 
závazky 
 

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí Záruční doby a platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat 
odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je 
považována 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  vydání Potvrzení o převzetí díla”. 
 

 První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím 
zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po vydání Potvrzení o převzetí 
díla, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.” 
 

12 MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ 
12.1 Měření díla 
 

Na konec Pod-článku 12.1 se přidává následující ustanovení: 
„Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr je vyhrazenou změnou závazku 
dle tohoto Článku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.”       
 

 Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny 
položky.“ 

12.3 Oceňování 
 

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím 
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 
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specifikace této položky) databáze cen Cenové soustavy ÚRS (CS ÚRS), platných ke dni 
předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým 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 Zhotovitelova návrhu 
kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh 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 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve 
výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-
článku mezi Stranami za dohodnuté. 
Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle 
předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud 
se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou 
povoleny).” 
 

13 VARIACE A ÚPRAVY 
13.1 Právo na 
variaci 
 

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 
V případě, že Variace je změnou závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek musí Strany podepsat k dané Variaci změnový list. Změnový list za 
Objednatele podepisuje Správce stavby.  
Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu na 
provedení těchto prací ve smyslu zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek 
v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody. 
 
Do doby podpisu změnového listu oběma Stranami nemohou být práce obsažené ve 
změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování. Pokud Vyúčtování bude takové práce obsahovat, 
Správce stavby v takovém případě k Vyúčtování nepřihlíží a Vyúčtování vrátí Zhotoviteli k 
přepracování. 
 
Pokud Zhotovitel nemůže práce, jenž tvoří Variaci, realizovat, zejména z důvodu nesplnění 
podmínek ustanovení § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, zavazuje 
se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost dodavateli těchto prací, který bude 
vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.  
Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním 
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-článkem 3.5 
(Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 
 

13.8 Úpravy 
v důsledku změn 
nákladů 
 

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Pokud úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.1.  
Pokud úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů jsou povoleny, platí 
Pod-článek 13.8.2. 
Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli (položkových cen jednotlivých položek 
uvedených ve Výkazu výměr) v důsledku změn nákladů (valorizace) je definován v Příloze 
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k nabídce.  
 

13.8.1 Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny 

13.8.1.1 Dílo je provedeno v době pro dokončení  
 
Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli se při zvýšení nebo 
snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla 
neupravují. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další 
zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení 
nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 
 

13.8.1.2 
Vliv prodlení objednatele na úpravy důsledku změn nákladů 
 
V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, avšak dojde k 
prodlení Objednatele s plněním některé jeho povinnosti podle Smlouvy a toto prodlení bude 
mít za následek, že některé práce či položky uvedené ve Výkazu výměr budou muset být 
provedeny v měsících následujících po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu 
se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením 
Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu 
taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena prodlením Objednatele při 
plnění Smlouvy), pak se musí položková cena takových položek nebo prací rovnat násobku 
(i) položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a (ii) násobitele 
změny uvedeného v tomto Pod-článku stanoveného výpočtem podle tohoto Pod-článku a v 
návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého 
statistického úřadu na: „http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 
avg = 100), kterýžto násobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen stavebních 
prací vztahujícího se k měsíci, (a) v němž uplynula Doba pro dokončení prodloužená v 
souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením 
Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou brána v úvahu 
taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena prodlením Objednatele při 
plnění Smlouvy), a (b) bezprostředně předcházejícího měsíci, v němž musely být příslušné 
jednotlivé práce či položky uvedené ve Výkazu výměr provedeny v důsledku prodlení 
Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou o všechna 
případná prodloužení, která nebyla způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností 
podle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce platí za podmínek uvedených v první větě bez 
ohledu na případná jiná ustanovení Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto 
stanovenou splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzením platby, bude provedena podle níže 
uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu: 
 
Pn = Lm/Lz 

kde: 
 

„Pn“ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu práce vykonané 
za dobu „n“, kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není v Příloze k nabídce stanoveno 
jinak; 
 
 „Lm“ je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně předcházejícím 
měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvedené ve Výkazu výměr potvrzeny v 
důsledku prodlení Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení,  
 
„Lz“, je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula Doba pro dokončení 
prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla 
způsobena prodlením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy. 
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Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že hodnota Pn činí 1 
(položkové ceny příslušných položek nebo prací uvedených ve Výkazu výměr tedy nemohou 
poklesnout). 
 

13.8.2  Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny 
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 vstupní 
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 byla 
potvrzena v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úprava 
nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky 
Výkazu výměr. 
Položková cena položek nebo prací, upravená postupem podle tohoto Pod-článku se musí 
rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a 
násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované 
podle metodiky Českého statistického úřadu na: 
„http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), ve znění 
následných změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen "cenový index"). 
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s 
Potvrzením průběžné platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má následující podobu: 
 
Pn = Lm/L0 

kde: 
 

„Pn“ je násobitel změny za období „n“, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze 
k nabídce uvedeno jinak, 

 
 „Lm“ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý průměr 
cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 desetinná místa.  
Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, počínající 
měsíci leden, duben, červenec a říjen.  
 
Cenový index Lm bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle Smlouvy 
použit takto: 
 
pro práce provedené v kalendářních měsících:  

květen, červen, červenec        - Lm za 1. kalendářní čtvrtletí 
srpen, září, říjen     -  Lm za 2. kalendářní čtvrtletí  
listopad, prosinec a navazující leden -      Lm za 3. kalendářní čtvrtletí  
únor, březen, duben     -    Lm za 4. kalendářní čtvrtletí roku bezprostředně 

předcházejícího   
 
 „L0“, je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní datum.” 
 

14 SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
14.1 Smluvní cena 
 

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 
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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;” 

 Do Pod-článku 14.1 se vkládá nový pod-odstavec (e) s tímto textem: 
„(e) Zhotovitel je povinen provádět Vyúčtování v souladu se Smlouvou o dílo odděleně pro 
Ministerstvo spravedlnosti a pro Nejvyšší soud.” 

14.3 Žádost o 
potvrzení průběžné 
platby 
 

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. 
 

 Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
 

 V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 
14.6 Vydání 
potvrzení průběžné 
platby 
 

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 pravdivost, správnost nebo úplnost nemůže být Správcem stavby ověřena 
z důvodu nedostatečných 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 je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Vyúčtování 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 Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí 
den odsouhlasení Vyúčtování. Fakturu k průběžné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Vyúčtování.” 

 
 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 aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram),  
(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění), 
 
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.  
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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 textem: 
 (a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 45 dnů od data, kdy Správci 
stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, 
a  
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 45 dnů od data, kdy Správci stavby 
bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.” 
 
 

 Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text: 
„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 45 dnů podle tohoto Článku 
14 (Smluvní cena a platební 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 provedeny řádně a 
kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové 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 Zhotovitel 
oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle Právního předpisu upravujícího výši úroku 
z prodlení.” 
 

14.9 Platba 
zádržného 
 

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 
 

14.10 Vyúčtování při 
dokončení 
 

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 
 

14.11 Žádost o 
potvrzení závěrečné 
platby 
 

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 30 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit 
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 důvodu 
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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 je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které 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 vyúčtování. Fakturu k závěrečné 
platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
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 způsobem vyřešený podle 
Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit 
(s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.” 
 

14.14 Skončení 
odpovědnosti 
objednatele 
 

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„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.” 
 

15 UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM 
15.2 Odstoupení 
objednatelem 
 

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění 
smlouvy) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)”. 
 

 Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli 
úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako 
jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo” 
 

 Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(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) a 
(j) za podmínek stanovených Právními předpisy.” 
 
(j) za podmínek stanovených Právními předpisy.” 

 Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel na základě oznámení 
Zhotoviteli odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště s tím, že účinky 
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odstoupení nastávají 14 dní po doručení oznámení Zhotoviteli. V případě pod-odstavců (e), 
(f) a (i) nastávají účinky odstoupení  v okamžiku doručení oznámení Zhotoviteli.” 
 

15.5 Oprávnění 
objednatele 
vypovědět smlouvu 
 

Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text: 
„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum 
zahájení prací podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací), Zhotoviteli oznámí, že vypovídá 
Smlouvu z důvodu, že 
a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování 
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 předpokládáno v 
zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na 
provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu 
Díla; 
nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné 
nároky peněžitého či jiného charakteru.” 
 
16 PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM 

16.2 Odstoupení 
zhotovitelem 
 

Pod-odstavec (g) zní: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde 
k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 
podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo” 
 

 Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění: 
„(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (Zahájení prací) nebude oznámeno ve 
lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce 
následujícího po Základním datu.” 

 Druhý odstavec Pod-článku 16.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Zhotovitel na základě oznámení 
Objednateli odstoupit od Smlouvy s tím, že účinky odstoupení nastávají 14 dní po doručení 
oznámení Objednateli. V případě pod-odstavců (f) a (g) nastávají účinky odstoupení 
v okamžiku doručení oznámení Objednateli.” 
 

16.4 Platba při 
odstoupení 
 

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.” 
Na konci pod-odstavce (b) se odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se tečkou. 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 

17 RIZIKO A ODPOVĚDNOST 
17.1 Odškodnění 
 

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno 
v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod 
na majetku)”. 
 

17.2 Péče 
zhotovitele o dílo 
 

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za 
to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))” a „(nebo se má za to, že je 
vydáno)”. 
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17.6 Omezení 
odpovědnosti 

První odstavec Pod-článku 17.6 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není Zhotoviteli odpovědný za ušlý zisk, ztrátu jakékoli zakázky nebo za 
jakoukoli nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, která vznikne Zhotoviteli 
v souvislosti se Smlouvou.“  
Druhý odstavec Pod-článku 17.6 se odstraňuje bez náhrady. 

18 POJIŠTĚNÍ 
18.1 Obecné 
požadavky na 
pojištění 

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 Pojištění díla a 
vybavení 
zhotovitele 
 

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
 
„Zhotovitel je povinen před uzavřením Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové 
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, zařízení, 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 
stanovené v Příloze k nabídce a tuto uzavřenou smlouvu předložit Objednateli a Správci 
stavby. 
 
Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat: 
 
- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk) 
- pojištění majetkových škod vzniklých v souvislosti s odpovědností Zhotovitele za 

vady během záručního období min. 24 měsíců 
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada)  
- pojištění okolního majetku  
- pojištění převzatého majetku od Objednatele  
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé 

smluvně vázaní na budovaném díle. 
 
U pojistných událostí, které současně představují případy čerpání Záruky za odstranění vad 
podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad), bude spoluúčast Objednatele maximálně 
ve výši 4 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH uvedené v Zadávací 
dokumentaci. U ostatních pojistných událostí bude spoluúčast Objednatele maximálně ve 
výši 500 tis. Kč. 
 
Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem. 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 událostí 
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 celou 
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 



SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM - ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČR 

 

Zvláštní podmínky  24 | 27 
 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele 
vinkulováno.  

 
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  
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 pojistné 
smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je 
rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného 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 uzavřením Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s 
prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele a tuto uzavřenou smlouvu předložit 
Objednateli a Správci stavby. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat 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 za rok, s maximální 
spoluúčastí 500 tis. Kč. 
Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu 
způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 
trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost 
plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám 
standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 
pojistných služeb v České republice.  
Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 
Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude 
možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde 
uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.” 
18.4 Pojištění 
personálu 
zhotovitele 
 

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 
 

19 VYŠŠÍ MOC 
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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.” 
 

20 CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 
20.1 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 ospravedlňují 
nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení 
Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti 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).“ 
 

 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 Článku 20 (Claimy, 
spory a rozhodčí řízení) způsobem definovaným v Příloze k nabídce.” 
 

Za Pod-článek 20.1 
se vkládá nový text 
 

„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 narovnat 
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 kterém bylo 
podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání.” 

20.6 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. Strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně 
příslušným soudem ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními soudy 
jako soudy věcně příslušnými Obvodní soud pro Prahu 2 a pro řízení vedená v prvním 
stupni před krajskými soudy jako soudy věcně příslušnými Městský soud v Praze, ledaže je 
k projednání a rozhodnutí sporu dle platných Právních předpisů dána výlučná příslušnost 
jiného soudu České republiky. 
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20.7 Nesplnění 
rozhodnutí rady pro 
rozhodování sporů 
 

V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení” nahrazují slovy „řízení před obecným soudem”.  
 

20.8 Uplynutí 
funkčního období 
rady pro 
rozhodování sporů 
 

V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení” nahrazují slovy „řízení před obecným soudem”. 

 „ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA B.” 
 

20.2 Jmenování 
rady pro řešení 
sporů 
 

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 
 

20.3 Neschopnost 
se dohodnout při 
jmenování rady pro 
řešení sporů 
 

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

 

20.4 Získání 
rozhodnutí rady pro 
rozhodování sporů 
 

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

 

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. Strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem 
ve sporech je pro řízení vedené v prvním stupni před okresními soudy jako soudy věcně 
příslušnými Obvodní soud pro Prahu 2 a pro řízení vedená v prvním stupni před krajskými 
soudy jako soudy věcně příslušnými Městský soud v Praze, ledaže je k projednání a 
rozhodnutí sporu dle platných Právních předpisů dána výlučná příslušnost jiného soudu 
České republiky. 

 
20.6 Rozhodčí řízení 
 Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

 
20.7 Nesplnění 
rozhodnutí rady pro 
řešení sporů 
 

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 
 

20.8 Uplynutí 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
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funkčního období 
rady pro 
rozhodování sporů 
 

 

20.9 Použití 
ustanovení 
občanského 
zákoníku 

 20.9 Použití ustanovení občanského zákoníku 
Přidává se nový Pod-článek 20.9 (Použití ustanovení občanského zákoníku) ve znění: 
„Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3, § 1764 až § 1766, § 1799 až § 1800, § 
2586 až § 2629 a § 2631 až § 2635 občanského zákoníku. Zhotovitel se vzdává práva 
domáhat se zrušení Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 odst. 1 občanského zákoníku. 
Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením 
zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. V návaznosti na 
ustanovení § 2005 odst. 2 občanského zákoníku Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, 
že ustanoveními, která mají Strany zavazovat i po odstoupení od Smlouvy, jsou zejména, 
nikoli však výlučně, Pod-články 15.2, 15.3., 15.4, 16.2, 16.3 a 16.4. “ 

 



PREHLED t>ODDODA VATELU A JJNYCH OSOB 

Spolecnost Zlinstav a.s., 

sc sidlem: Bar1osova 5532, 760 OJ Zlin, 
ICO: 283 15669, 
zapsana v obchodnfm rejstriku vedcnem Krajskym soudem v Brne, oddil B, vlozka 5743, 

jakozto dodavatel vercjne zakazky na stavebnf pnice , MSp - Dcmolice a nasledna 
vystavba budovy Bayerova 573/3, Brno-VeveN - zhotovitcl", ev. c. dle Vestniku 

verejnych zakazek Z20 16-006193 (dale jen , dodavatel"), 
I) 

Alternativa 1 
v souladu s po:ladavky § 105 odst. I zakona c. 134/2016 Sb., o zadavimi verejnych zakazek, 

ve zneni pozdejsich predpisu, nize uvadi casti vefejne zakazky, ktere hodhi plnit 

prostrednictvfm poddodavatelu: 
Elektroinstalace silnoproud, slaboproud, MaR, 

Vzduchotcchnicka zarizeni, Zdravotechnicka zarizeni a Ustfedni vytilpeni 

II) 

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zakona c. 134/2016 Sb., o zadavani verejn)'ch zakazek, 

ve zneni pozdejsich predpisu, nfze pfedklada seznam jinych osob, jejichz prostrednictvim 
prokazujc kvalifikaci a u nichz dolozil pisemny z{tvazek jine osoby k poskytnuti plneni 

urceneho k plnenf vcrejne zakazky nebo k poskytnuti veci nebo prav, s nimiz bude dodavatel 

opravnen disponovat v ramci plneni verejne zakazky, a to alcspoii v rozsahu, v jakem jina 

osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jcjichZ prostrednictvfm dodavatel prokazoval kvalifikaci ve verejne zakazce, je 

dodavatel povinen vyuzivat pri plneni die Smlouvy uzavrene s vybranym dodavatelem, a to 

po celou dobu jejfho trvani a lze je vymenit pouze s predchozim piscmnym souhlasem 

zadavatele, ktery muze byt dan v)'lucne za pfedpokladu, ze tyto osoby budou nalll'azeny 

osobami sph1ujicimi kvalifikaci pozadovanou ve verejne zakazce nejmene ve stej nem 

rozsahu j ako nahra7:ovane osoby. Zadavatel bczduvodne neodmitne udelenf souhlasu. 
Dodavatel jc povinen poskytnout soucinnost k tomu, aby byl ;cadavatel schopen 

identifi kovat osoby poskytujici plneni na jcho strane. 

Cestne prohlasuji, ze ncprokazuj i kvalifikaci prostrednictvhn j inych osob. 

Ve Zline dne 7.2.2017 

Zlinstav a.s. 

predscda predstavenstva 

Strcinka 1 z 1 

-
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