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v českých Budějovicfch 
University of South Bohemia 
ín české Budějovice 

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavi'ená podle§ 2586 a Aásl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 

Číslo smlouvy objednatele: 
IO zakázky: 

1. Obiednatel:
Zastoupený:
sídlo:

Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

bankovni spojení: 
IČ: 
DIČ: 

(dále Jen „objednatel") 

2. Zhotovitel:
se sfdlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
právní forma:
ve věcech technických:
tel.:
bankovní spojení:
číslo účtu:

0117000338 
26473 

I. 

č. smlouvy zhotovitele: 

Smluvní strany 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Ing. Hanou Kropáčkovou, kvestorkou JU 
Branišovská 1645/31 a, 370 05 české Budějovice 

Ing. Hana Kropáčková 
 

 
útvar investiční výstavby rektorátu JU 
ČSOB, a.s., čfslo účtu:  
60076658 
cz 60076658 

Zenkl CB spol, s.r.o. 
Jirovcova 2, České Budějovice, 37001 
Ing. Ondřej Zenkl 
28131339 
cz 28131339 
s.r.o.
Ing. Ondřej Zenkl

 .fax.:
GE Moneta Bank

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Č.Budějovicich v oddílu C, vložka 19109 

(dále Jen ,,zhotovitel") 
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li. 

Preambule 

Tato smlouva o dílo (dále jen .smlouva") je uzavírána na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky 
Zpracování PD na akci „REKONSTRUKCE OBSLUŽNÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KAMPUSU JU". 
Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „REKONSTRUKCE 
OBSLUŽNÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KAMPUSU JU" včetně zajištěni veškerých souvisejíclch 
inženýrských činností vedoucích k získáni územního rozhodnuti a stavebn[ho povolení a výkonu autorského 
dozoru projektanta po celou dobu prováděni této akce. Závazkový vztah obou smluvnich stran je treba vykládat 
nejen ve smyslu této smlouvy, ale rovněž ve vazbě na zadávac[ podm[nky veřejné zakázky a nabídku zhotovitele. 

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí podle § 2586 a 
následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník"). Smluvnl strany se zavazuji, že změny údajů uvedených v čl. I smlouvy oznámí bez prodlení 
druhé smluvní straně. 

Ill. 

Předmět smlouvy 
Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje svým jménem, na své nebezpeč[ a náklady zpracovat kompletnl 
projektovou dokumentaci pro územn[ řízeni (DUR), stavební povolení (DSP) a pro zadáni stavebních prací (DPS) 
pro investični akci „REKONSTRUKCE OBSLUŽNÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KAMPUSU JU" (dále jen 
.Projektová dokumentace") včetně zajištěni veškerých souvisejících inženýrských činnosti vedouclch k zlskánl 
územn[ho rozhodnutí, stavebn[ho povoleni a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta po celou dobu 
provádění této akce, která má za cíl navrhnout takové stavebni úpravy, které povedou k bezpečnému užíváni 
komunikaci a chodníků v kampusu JU v následujlcím rozsahu: 

• S0.01 Vjezdová komunikace do kampusu JU - pfedmětem rešení je vhodný návrh úpravy ulice z pozice
motorové dopravy, dopravy v klidu a pěší dopravy.

• S0.02 Komunikace kolem Boblku a koleje K4 - predmětem rašení je vhodný návrh úpravy komunikace
a chodníků z pozice motorové dopravy, dopravy v klidu a pěší dopravy.

• SO 03 Spojovací komunikace mezi vjezdem a výjezdem - předmětem řešení je vhodný návrh úpravy
komunikace a chodníků z pozice motorové dopravy, dopravy v klidu a pěšl dopravy.

• S0.04 Výjezdová komunikace z kampusu JU (ul. Studentská) - predmětem rešenf je vhodný návrh
úpravy ulice z pozice motorové dopravy, cyklodopravy (přes tuto komunikaci vede páterní cyklotrasa č.
1100 české Budějovice- Cakov - Dubné), dopravy v klidu a pěší dopravy.

• S0.05 Spojovaci obslužná komunikace kolem koleji K1 - K3 - pfedmětem rešenf je vhodný návrh
úpravy ulice z pozice motorové dopravy, dopravy v klidu a pěší dopravy.

• S0.06 Chodn[k kolem pavilonu ZR - predmětem rešenf je vhodný návrh úpravy chodníků z pozice pěší
dopravy.

• S0.07 Komunikace kolem Menzy JU - pfedmětem rešení je vhodný návrh úpravy komunikace a
chodníků z pozice motorové dopravy, dopravy v klidu a pěšl dopravy.

• S0.08 Komunikace kolem výměnlku - predmětem rašení je vhodný návrh úpravy komunikace z pozice
pěšl dopravy.

• S0.09 Chodník od parkoviště u JVTP - předmětem řešeni je vhodný návrh chodníku z pozice pěší
dopravy, který povede od parkoviště u JVTP a bude navazovat na chodník u nové bytové výstavby v ulici
Na Sádkách.

• S0.10 Chodník u vstupu do objektu K200 v ul. Na Zlaté stoce 10 - pfedmětem rešení je vhodný návrh
úpravy chodníku z pozice pěší dopravy.

Rozsah požadovaných oprav je podrobněji vyznačen v prílohách č. 2 a 3 této smlouvy. 

Zadavatel připouští zpracováni sloučené projektové dokumentace DSP+DPS za podmlnky splněni obsahové 
části projektové dokumentace dle odst. 3.8.2 a 3.8.3 smlouvy. 

Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje pracovat v součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným a hrazeným samostatně objednatelem a k respektování výstupů koordinátora pl'i zpracování plánu 
BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. v projektové dokumentaci pro stavební řízení a v dokumentaci pro 
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provedení stavby. Koordinátorem bezpečnosti práce zpracované plány BOZP budou vloženy do zhotovitelem 
zpracovaných dokumentací. 

Dále se zhotovitel zavazuje navrhnout dílo tak, aby bylo v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

3.1. Podklady pro zpracování předmětu díla: 
3.1.1. Rozsah oprav a legenda k fotodokumentaci (příloha č. 2 smlouvy), zpracovaný Jihočeskou 

univerzitou v českých Budějovicích v 03/2017, 
3.1.2. Fotodokumentace (příloha č. 3 smlouvy}, zpracovaná Jihočeskou univerzitou v českých 

Budějovicích v 03/2017. 

3.2. Projektová dokumentace bude rozdělena na samostatné dílčí části takto: 
3.2.1. Dokumentace k územnímu řízeni, dále jen .DUR" 
3.2.2. Dokumentace pro stavebnl řízen[, dále jen .DSP" 
3.2.3. Sloučená projektová dokumentace pro zadání stavebnlch pracl a dokumentace pro provádění 

stavby, dále jen .DPS" 

Podrobné členění jednotlivých PD - viz kap. 3.8. 

3.3. Projektová dokumentace bude v každém stupni obsahovat: 
3.3.1. textovou část 

průvodnl a souhrnná technická zpráva (stupeň: DUR, DSP, DPS) 
technické podmínky (dle § 92 zákona č. 134/2016 Sb.) - podrobná technická 
specifikace, popis technického standardu, popis uživatelského standardu (jen DPS) 

3.3.2. výkresovou část vč. výtvarného a barevného rešeni (DUR. DSP, OPS) pi'i dodržení všech platných 
zákonů a vyhlášek 

3.3.3. cenovou část 
souhrnný položkový rozpočet (DUR, DSP, DPS) 
výkaz výměr (jen DSP a OPS) 

3.3.4. dokladovou část (DUR, DSP, DPS) 

3.4. Součást[ pracl je zajištěni výškopisného a polohopisného zaměření místa stavby v min. rozsahu zaměření 
vstupů, vjezdů, uličních znaků (především dešťových vpusti, podzemnlch a nadzemních požárních 
hydrantů) a podezdívek. Zhotovitel dále posoudí nutnost a rozsah dalších zaměřeni a průzkumů, bez 
jejichž vypracování a vyhodnocení by nebylo možné dflo (projektovou dokumentaci) v požadovaném 
rozsahu a kvalitě vyhotovit a cenu za tyto práce zahrne do celkové ceny díla. 

3.5. Součástí praci je zajištěni stanovisek a vyjádřeni dotčených orgánů a správců infrastruktury. 

3.6. Dokumentace bude také obsahovat návrh nezbytných úprav inženýrských sití (především úpravy vrchních 
šachet kanalizace, případně dotčených pfipojek vodovodů a kanalizace a zabezpečení rozvodů elektřiny a 
plynu). Tyto úpravy budou vždy konzultovány a koordinovány se zástupci správců a majitelů příslušné 
infrastruktury. 

3.7. Součásti projektové dokumentace bude i návrh úpravy verejného osvětleni (doplnění, změna polohy 
apod.). 

3.8. Jednotlivé stupně projektové dokumentace jsou dále podrobně specifikovány takto: 

3.8.1. Provedení základních i zvláštnich výkonů při zhotoveni projektové dokumentace k územnímu 
ffzenf (DUR) v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve zněni vyhlášky č. 62/2013 
Sb.) vč. podáni žádosti o vydání územnlho rozhodnutí včetně: 

vypracováni DUR pi'i respektováni výsledků zjištěných při zaměřeni a průzkumech 
obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydáni územniho rozhodnuti 
vypracování žádosti o územní rozhodnuti 
uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcich 
doplnění a pi'izpůsobenf DUR podle získaných dokladů, vyjádrení a stanovisek 
veřejnoprávních orgánů a organizací 

3 



---
--

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicích 

spolupráce s objednatelem pl'i jednánlch a rízenich, projednáni stavby v územnim 
řízeni a zlskáni pravomocného rozhodnutí o umistění stavby (nabyti právní moci) 
zapracováni podmínek územního řízeni do dalších stupl"lů projektové dokumentace 
zpracování úvodního rozpočtu investičních nákladů se soupisem pracl a dodávek ve 
skladbě odpovldajlci projektové dokumentaci. 

3.8.2. Provedeni základních i zvláštnich výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro stavební 
fízeni (DSP) v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. vč. podáni žádosti o stavebni 
povoleni včetně: 

provedeni analýzy výsledků dosažených v předchozím stupni projektové dokumentace 
a stanoveni podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi DUR a DSP 
vypracováni DSP pfi respektování výsledků dosažených v předchozim stupni 
projektové dokumentace 
obstaráni dokladů a stanovisek veřejnoprávnich orgánů a organizaci, potrebných pro 
vydénl stavebního povoleni 
vypracováni žádosti o stavební povolení za použíti podkladů všech zúčastněných 
profesi 
uhrazení správniho poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
doplnění a pi'izpůsobenl DSP podle získaných dokladů, vyjédfenl a stanovisek 
veřejnoprávních orgánů a organizaci 
spolupráce s objednatelem pfi jednénich a rízenich, projednáni stavby ve stavebním 
rízení a zlskánl pravomocného stavebnlho povolení (nabytí právni moci) 
zapracováni pripadných podmlnek stavebního povoleni do projektové dokumentace 
zpracováni podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a 
dodávek ve skladbě odpovldajlcí projektové dokumentaci pro potřeby kontroly 
zadavatele s uvedenlm výpočtu měrných jednotek u každé z položek výkazu výměr 
oceněni podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální 
cenové úrovni. 

3.8.3. Provedeni základních i zvláštních výkonů pi'i zhotoveni sloučené projektové dokumentace pro 
zadání stavebních prací (OPS) dle § 92 zákona 134/2016 Sb. a dokumentace pro provádění 
stavby v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky 146/2008 Sb. včetně: 

provedení analýzy výsledků dosažených v předchozích stupnlch projektové 
dokumentace a stanoveni podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi DSP a 
OPS 
vypracováni DPS při respektování výsledků dosažených v předchozích stupních 
projektové dokumentace (výkresová dokumentace bude zpracována v podrobnostech 
a měrítkách obvyklých tomuto stupni PO 
projektovou dokumentaci, která určuje stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobnosti, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, 
jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozni 
vlastnosti a jakost a umožňuje vyhotovit výkaz výměr; 
technické podmlnky, kterými se rozum! souhrn technických charakteristik vč. 
technických a uživatelských standardů stavby. Součásti technických specifikaci je 
podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví 
jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, 
výrobků a materiálů; 
technický standard jednotlivých prací a části stavby je popis jednotlivých části stavby, 
který jednoznačně stanoví stavebně fyzikálnl požadavky a technické parametry 
navrhovaných konstrukci, technologií, výrobků a materiálů; 
uživatelský standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých části 
stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky 
uživatele na konečnou podobu stavby; 
zpracováni podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem pracl, 
dodávek a služeb ve skladbě odpovldajici projektové dokumentaci. Každá položka 
výkazu výměr musi obsahovat: pořadové číslo položky, označeni cenové soustavy, 
kód položky podle cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezujlcí druh a 
kvalitu praci, dodávek a služeb s prípadným odkazem na části dokumentace pro 
zadáni stavebnlch pracl a jiné dokumenty a technické a cenové podmlnky, měrnou 
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jednotku a množství; dále bude u každé položky pro potrebu kontroly uveden její 
podrobný výpočet; 
ocenění podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální 
cenové úrovni; 
zadávaci dokumentace ani výkaz výměr nesml obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodni finny, názvy výrobků nebo jména a prijmení, specifická označeni výrobku a 
dodávek, které plat! jen pro určitého podnikatele, výrobce nebo jeho organizační 
složku za pfiznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označeni původu. Pouze v pripadě, kdy není zhotovitel schopen popsat 
předmět s použitím specifikací, které jsou dostatečně pfesné a srozumitelné všem 
dodavatehjm, musi umožnit použiti i jiných, kvalitativně a technicky obdobných rešení. 
Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory; 

3.8.4. Provedeni autorského dozoru projektanta (dále AD) při realizaci a dokončení stavby. Autorský 
dozor projektanta bude zahájen při predáni a prevzeti staveniště budoucím zhotovitelem stavby a 
bude ukončen vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnuti. Požadovaný rozsah AD je 
definován v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

3.9. Predmět plněni dle článku Ill., odstavce 3.2 bude dodán a pfedán objednateli: 
3.9.1. V 6 - ti vyhotovenich ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.8.1. dodá zhotovitel zhotovenou 

projektovou dokumentaci k územnlmu fizeni vč. podáni žádosti k územnlmu rozhodnutí. Dále 
bude pfedáno 2x CD ve fonnátu: *.doc, •.xls, *pdf, *.jpg, *.dwg. Na požádáni objednatele dodá 
zhotovitel další vyhotoveni v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato úhrada bude 
stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VHŘ 
CKAIT. 

3.9.2. V 6 - ti vyhotovenlch ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.8.2. dodá zhotovitel zhotovenou 
projektovou dokumentaci pro stavební rrzeni vč . podání žádosti o stavební povoleni. Dále bude 
pi'edáno 6x CD ve fonnátu: *.doc, *.xls, "pdf, *.jpg, *.dwg s kompletní dokumentaci v elektronické 
podobě + 2x CD s výkazem výměr a položkovým rozpočtem. Na požádání objednatele dodá 
zhotovitel další vyhotoveni v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato úhrada bude 
stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VHŘ 
CKAlT. 

3.9.3. V 6 - i vyhotoveních ve smyslu pfedmětu smlouvy odst. 3.8.3. dodá zhotovitel zhotovenou 
sloučenou projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a dokumentaci pro provedeni 
stavby. Dále bude předáno 6x CD s kompletní dokumentací v elektronické podobě ve formátu: 
*.doc, •.xls, *pdf, *.jpg, *.dwg + 6x CD s výkazem výměr dle§ 44 odst. 4 zákona č. 137'.2006 Sb. 
ve znění pozdějších predpisu. Na požádání objednatele dodá zhotovitel dalši vyhotovení v 
požadovaném počtu za zvláštni úhradu. Tato úhrada bude stanovena jako součet ceny za 
reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady dle VH� CKAIT. 

IV. 

Cena díla 
4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli za rádně poskytnuté plnění následujlcl cenu: 
Tabulka č 1 
C.P. Etaov d<>kúmentace 

. 

Cena bez DPH vXč OPH;,,,l<č Cena VČ, DPH v Kč 

1 Provedeni základních i zvláštních 
výkonů pfi zhotoveni projektové 
dokumentace k územnímu fízení 
(DUR) v rozsahu přílohy č. 1 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve 160 000,-Kč 33 600,-Kč 193 600,-Kč znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) a 
článku Ill., odstavce 3.8.1. této 
smlouvy, vč. podáni žádosti o 
vydáni územního rozhodnutí.130 
000,-Kč 

2 Provedení základních i zvláštních 
výkonů pfi zhotoveni projektové 
dokumentace pro stavební řfzení 190 000,- Kč 39 900,-Kč 229 900,-Kč 
(DSP) v rozsahu přílohy č. 8 
k vyhlášce č. 146/2008 Sb. a 
v rozsahu článku Ill., odstavec 
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3.8.2. této smlouvy, vč. podán[ 
žádosti o stavební povolení 

3 Provedení základnlch i zvláštnich 
výkonů pfi zhotoveni sloučené 
projektové dokumentace pro 
zadání stavebních prací (OPS) dle 
§ 92 zékona 134/2016 Sb. a

90 000,-Kč 18 900,-Kč 108 900,-Kč dokumentace pro provádění
stavby v rozsahu dle prflohy č. 9
vyhlášky 146/2008 Sb., a v rozsahu
článku Ill. odstavec 3.8.3. této
smlouvy.

4 Provedení autorského dozoru 
projektanta pfi realizaci a 
dokončeni stavby v rozsahu článku 

50 000,-Kč 10 500,-Kč 60 500,-Kč Ill., odstavec 3.8.4 a pfilohy č. 1 
této smlouvy. 

Culková cena u dílo 490 000.- Kč 102 900,--Kč �2 900,--Kč 

.

!v�echny číselné udaJe to tabulek doplní uchazeči 

4.2. Cena za plněni dle Tabulky č. 1 je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku 
zhotovitele a pokrývá veškerá plněni zhotovitele, která jsou nezbytná pro fádně zhotoveni dila a dosaženi 
jeho účelu v souladu s touto smlouvou, i kdyby některá plněni nebyla ve smlouvě výslovně uvedena. 

4.3. Veškeré finanční néroky zhotovitele jsou vyrovnány zaplacením ceny podle této smlouvy včetně využití 
dalších práv v této smlouvě uvedených. 

v. 

Doba a místo plnění 

5.1. Projektová dokumentace k ůzemnimu fizeni k prověřeni zřejmé správnosti vč. vyjádření všech ůčastniků 
fizení a správců sití a podané žádosti o územnl rozhodnutí, ve smyslu odst. 3.8.1. této smlouvy, bude 
objednateli predána do 6 týdnů od podpisu smlouvy. 

5.2. Projektová dokumentace pro stavebnl fizenl k prověfení zřejmé správnosti vč. vyjádření všech účastníků 
řízeni a správců sítí a podáni žádosti o stavební povolení, ve smyslu odst. 3.8.2. této smlouvy, bude 
objednateli pfedána do 14 týdnů od podpisu smlouvy. 

5.3. Projektová dokumentace pro stavebni fizenl po zapracováni všech pfipominek z provedené kontroly zřejmé 
správnosti dokumentace vč. vyjádření všech účastníků řízení a správců síti a podaná žádost o stavebni 
povolení bude objednateli předána do 16 týdnů od podpisu smlouvy. 

5.4. Sloučená projektová dokumentace pro zadáni stavebních prací a dokumentace pro prováděni stavby, ve 
smyslu předmětu smlouvy odst. 3.8.3., bude objednateli předána do 20 týdnů od podpisu smlouvy. 

5.1. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen nabytlm právní moci 
kolaudačního rozhodnuti. 

5.2. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit realizaci zpracováni DPS kdykoliv v průběhu jejiho zpracování s tlm, 
že zhotoviteli budou uhrazeny náklady na rozpracovanou projektovou dokumentaci. V tomto pripadě nebude 
vykonáván ani autorský dozor na dotčeném objektu. 

5.9. Předáni veškerých výsledků činnosti Zhotovitele včetně předáni a převzetí Projektové dokumentace se 
uskuteční v sídle Objednatele: Jihočeská univerzita v Ceských Budějovicich, Branišovská 1645/31a, 370 05 
Ceské Budějovice, pokud nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

5.1 O.Mi stem plněn l autorského dozoru je mi sto projektované stavby. 

5.11.Místo konáni kontrolnich dnů je v sldle objednatele viz článek V., odstavec 5.9. Kontrolni dny se konaji 1x 
týdně (případně častěji), dle požadavků ze strany Objednatele a nestanovl�li Objednatel dle postupu prací 
jinak. Zhotovitel je povinen se na místo konání kontrolnlch dnů dostavit na vlastní náklady v takovém 
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personálnlm složeni, aby zajistil prokonzultování všech požadavků ze strany Objednatele a vyjasněni 
problematiky a to v den konáni kontrolního dne. Zhotovitel je povinen min. 48 hodin pred konánfm 
kontrolního dne predat Objednateli podrobný program jednání kontrolniho dne vč. okruhu témat a bodů 
k projednání tak, aby byl Objednatel schopen na jednání přizvat kompetentní pracovníky, či připravit 
podklady na jejich vypořádání. Zhotovitel zpracovává z každého kontrolního dne podrobný zápis, který 
zasflá k revizím/schválení ze strany Objednatele do 24 hodin po ukončeni jednánf kontrolního dne. 
Objednatel má právo navrtmout úpravy/revize zápisu z kontrolniho dne do 48 hodin po obdržení zápisu ze 
strany Zhotovitele. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Zhotovitel je povinen v průběhu prováděni díla poskytovat objednateli informace o stavu plnění díla a jeho 
části, pi'i jeho plnění dodržovat obecně závazné pfedpisy, pokyny objednatele a postupovat s náležitou 
odbornou péči a chránit zájmy objednatele. 

6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu prováděni dila informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv 
na provedení dlla. 

6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu prováděni díla počinat si tak, aby v rámci své podnikatelské činnosti 
nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele. 

6.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu pracl na 
díle nebo po dokončení dfla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. 
Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli narízení exekuce vůči zhotoviteli, úpadek zhotovitele, 
prodej podniku zhotovitele nebo jeho části, prodej akcii či obchodních podílů zhotovitele nebo jinou změnu 
struktury společnikú zhotovitele, změny jeho právnl formy, změny v osobách statutárních orgánů atd. 

6.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu týkajlci se pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou pi'i výkonu jeho činnosti v souvislosti s plněnlm dle této smlouvy 
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen predložit pojistnou smlouvu 
pred podpisem této smlouvy a na požádáni objednatele kdykoliv doložit, že má platně uzavrenu pojistnou 
smlouvu, na základě které je možné plnit při odpovědnosti zhotovitele za škodu dle této smlouvy nejméně 
do výše 2 mil. Kč. Nesplněn! této povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvni povinnosti. 

6.6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikajlcl z veškerých omylů, opomenuti čl nedbalosti při 
výkonu činností v rámci této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahéjení 
provádění Dlla až do uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto Smlouvou. Náklady na pojištění 
nese Zhotovitel a tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně Díla. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je 
předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jim k tomu zmocněné osobě. 

VII. 
Provedení dila, přechod nebezpečí škody na díle 

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo či jeho části je vždy splněn jeho rádným ukončením a predáním dlla či jeho 
části objednateli v mfstě a čase sjednaném v čl. V. této smlouvy. Dílo či jeho část bude předáváno jako 
fádně bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, neztěžují použili díla pro jeho účel 
vymezený touto smlouvou a obecně závaznými právnlmi předpisy, a to po jednotlivých etapách v rámci 
přejímacího rízení, které bude spočlvat v kontrole fonnálnl a obecné obsahové správnosti predávaného díla 
či jeho části objednatelem. 

7.2. Po předáni DUR a DSP má objednatel vždy 14 dnu k tomu, aby prověi'il zřejmou správnost předaných 
podkladů (tj. nikoliv zcela detailní). Předáni, jako podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska dodrženi termínů 
dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno až uplynutím 14 dnů a odsouhlasením objednatele 
(podpisem předávaclho protokolu), popřlpadě odstraněním vad na dlle, které objednatel v dané lhůtě 
uplatnil; s trmto postupem zhotovitel souhlas! a z hlediska realizace plnění s nim počítá. V případě, že 
objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které ztěfoj[ použití díla či jeho části pro jeho účel, nenl 
objednatel povinen pfedmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 
1 týdne od jejich zjištěni a v prfpadě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je zhotovitel, po odstraněni těchto 
vad, povinen znovu objednatele vyzvat k pfevzetl předmětu smlouvy. Následně dojde k podpisu předávaclho 
protokolu. 

7.3. Po předání DPS má objednatel 14 dnů k tomu, aby prověřil správnost předaných podkladů. Předáni, jako 
podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska dodrženi tennínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy 
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uskutečněno až uplynutím 14 dnů a odsouhlasením objednatele (podpisem predávacfho protokolu), 
popřípadě odstraněním vad, které objednatel v dané lhůtě uplatnil: s tímto postupem zhotovitel souhlasí a 
z hlediska realizace plněni s nfm počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové formální vady, 
které ztěžuji použiti dlla či jeho části pro jeho účel, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít, 
zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 2 týdnů od jejich sděleni objednatelem a 
v prlpadě, že pfedmět smlouvy nebyl prevzat, je zhotovitel po odstraněni těchto vad povinen znovu 
objednatele vyzvat k pfevzeti předmětu smlouvy. Následně dojde k podpisu pfedévacfho protokolu. 

7.4. Po poskytnutí celého plnění bude smluvními stranami podepsén konečný pfedévací protokol. Objednatel je 
oprávněn stanovit pi'iměřené požadavky na obsah předévacího protokolu i konečného předávacího 
protokolu. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dilo v souladu s platnou právnl úpravou a dokumenty doporučenými 
Ceskou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

7.6. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, platné prévnl, hygienické, bezpečnostnf 
a požární pfedpisy. Dále budou respektovány pi'ipomlnky a požadavky objednatele, jakož i pi'ipomlnky a 
požadavky správců inženýrských sitl a ostatních dotčených subjektů, uplatněné proslřednictvlm objednatele 
a také pi'ipominky orgánů státnl správy. 

7.7. Pfedáni a pfevzeti jednotlivých části dlla dle této smlouvy bude provedeno ve smluveném terminu osobně v 
sldle objednatele. 

7.8. Objednatel se zavazuje dllo dle článku Ill pfevzit v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O 
pfedánl a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlási, zda dílo přejímá či nikoli 
a pokud ne, uvede důvod nepfevzeti. 

7.9. Pro případ, že výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy je Dílo, které naplňuje znaky díla dle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, objednatel se zavazuje respektovat autorská práva zhotovitele. Zhotovitel 
poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávněni ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užitr Díla, a 
to k užití Díla v původnl nebo jakkoliv upravené či změněné podobě, a to samostatně, v souboru nebo ve 
spojení s jiným dilem nebo prvky, a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový 
nebo množstevnl rozsah užiti Jedná se zejména o právo tuto projektovou dokumentaci příp . její části 
rozmnožovat a pfedkládat pro rozhodováni orgánů veřejné správy a k úkonům s tím souvisejících. Dále je 
objednatel oprávněn podle svých polreb projektovou dokumentaci jakkoliv měnit, upravovat, rozšiřovat, dále 
rozpracovávat, vč. provádění pozdějších změn stavebních objektů nebo této projektové dokumentace. 
Objednatel může všechna zmlněná oprávněni, pokud to nenl v rozporu s kogentními zákonnými 
ustanovenlmi, prevést na tretr osobu, a je oprávněn udělit sub-licenci. Odměna za poskytnutí všech výše 
uvedených práv je již zahrnuta v ceně Díla. 

7 .1 O. Veškerá oprávněni dle výše uvedeného přechází na Objednatele okamžikem zaplacení sjednané ceny za 
prislušnou část díla. 

7.11. V pripadě, že součásti plněni Zhotovitele podle této Smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvlm 
Objednatele, nabývá Objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich protokolárního předáni a 
prevzetí Objednatelem. 

VIII. 
Platební podmínky 

8 .1. Zálohy nejsou sjednány.

8.2. Podkladem pro úhradu smluvnl ceny díla je vyúčtováni nazvané faktura (dále jen .faktura"), která bude mit
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pi'idané hodnoty v platném zněnl. 

8.3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pi'idané hodnoty, v platném znění, 
sjednávají smluvnl strany dílčí plněni. Dllči plněni odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech predáni a prevzetí jednotlivých plněni. 

8.4. Na každé vyúčtované dllčl plnění vystav( zhotovitel fakturu, ve které kromě náležitosti stanovených platnými 
právnlmi predpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného zákona je druhá smluvnl strana povinna uvést i tyto 
údaje: 

a) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné označeni a sídlo,
b) čisto a datum vystaveni faktury,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, ID verejné zakázky, název projektu
d) pfedmět plnění a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjádreni (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musl být zaplaceno,
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f) 
g) 

Jihočeská univerzita 
v českých Budějovicfch 

lhůta splatnosti faktury, 
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

8.5. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendái'nich dnů po jejlm doručení objednateli. 
Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatněni u druhé smluvní strany. 

8.6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel 
vyúčtoval práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu pred uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vráceni. Druhá 
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni 
straně , přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené 
faktury objednateli. 

8.7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných pracl a činnosti. Zhotovitel je povinen oprávněným 
zástupcům objednatele provedeni kontroly umožnit (poskytnutí potřebné součinnosti a podkladů). 

8.8. Smluvni strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného v odd. I smlouvy. 

8.9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele. 

8.1 O. Smluvnl strany se dohodly na tomto způsobu placeni: Platby budou prováděny po ukončení jednotlivých 
etap dle tabulky č.1 v článku IV této smlouvy. Cena jednotlivých položek je uvedena v článku IV. 

IX. 

Záruka za jakost díla 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou, formální a technickou správnost dlla v délce trvánl 60 
měsíců od podpisu konečného předávaclho protokolu. 

9.2. Dllo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Za vadu Díla je považováno i 
nenavrženi takového rešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem a vzhledem k 
technickým a ekonomickým znalostem rešenlm optimálním pro daný případ a jeho nenavrženi by ve svých 
důsledcích znamenalo rozšlření předmětu smlouvy o dílo na zhotoveni Stavby a nárokování víceprací. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzati a za vady, které se na dfle projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době. odpovldá tehdy, pokud jejich přičinou bylo 
prokazatelně jeho porušeni povinností. 

9.4. Záručni doba začlná plynout ode dne řádného pfedání a převzetl dila bez vad a nedodělků. 

9.5. Vyskytne-li se v průběhu záručnl doby na provedeném dlle vada, objednatel plsemně oznáml zhotoviteli jejl 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

9.6. Za včasné oznámení vad dlla strany považuji oznámeni vad dlla kdykoli v době dle odst. 9.1. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené a předané dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, zejména 
jejlm účelem. 

9.8.0bjednatel má vůči zhotoviteli dle své volby či podmlnek dále uvedených tato práva z odpovědnosti za vady 
(bez ohledu na charakter a závažnost vady): 

právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem vzhledem k povaze 
vady, která však nesml být kra Iši než 2 dny a delší než 5 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak, 

právo na zaplacení nákladů na odstraněni vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví 
nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění, 

právo na poskytnuti pi'iměrené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků, 

právo na odstoupeni od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že závažným 
způsobem ztěžují či bráni v užívání dila. 

9.9. Zhotovitel je povinen v každém jednotlivém reklamačním případě, nejpozději do 24 hodin, vyslat k 
objednateli odpovědného pracovníka, který reklamačnl připad projedná a sjedná s objednatelem 
písemně způsob a případně i termín nápravy. 
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9.10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli rádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na 

provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 9. 1. tohoto oddílu smlouvy. 

9.11. Nároky z odpovědnosti za vady Díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvni pokuty. 

X. 

Odpovědnost za škodu 

10.1. Zhotovitel je Objednateli v souladu s touto Smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vykonáním nebo 
nevykonánim sjednaných činnosti a poskytnutím nebo neposkytnutlm sjednaných sfužeb. Tato 
odpovědnost za škodu trvá deset let od data, kdy byla Stavba zkolaudována, popřípadě do dvaceti let od 
data, kdy byly ukončeny činností poskytnuté Objednateli Zhotovitelem. 

10.2. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný: 
• za škody, pokud byly způsobeny použitim podkladů převzatých od Objednatele, a Zhotovitel ani

pi'i vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, pripadně na tuto nevhodnost
Objednatele upozornil, ale ten na použití zmlněných podkladů přesto trval;

• za škody způsobené vyššl mocí, jimž nemohl zabránit ani pi'i vynaložení pi'iměreného úsilí,
které by Objednatel mohl oprávněně požadovat;

10.3. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude Projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná 
a po jejím předání Objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové Msti Projektové dokumentace 
nebo soupisu stavebních praci, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšeni celkové ceny za 
zhotoveni Stavby. 

10.4. Všechna ustanoveni, včetně ustanoveni o omezeni odpovědnosti za škodu, se vztahuji i na zaměstnance 
a subdodavatele Zhotovitele, a to ve stejné mífe, ve které se vztahuji na Zhotovitele vůči Objednateli anebo 
komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro Objednatele nebo jeho prostřednictvím. 

10.5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvnl stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti 
vylučujici odpovědnost bránicí řádnému plněni této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji k vyvinuti 
maximálního úsilí k odvrácení a překonáni okolností vylučujiclch odpovědnost. 

10.6. Zhotovitel bere na vědomi a stvrzuje to podpisem léto smlouvy, že prípadné chyby v projektové 
dokumentaci (zejména nesoulad textové, tabulkové a výkresové části s výkazem výměr a položkovým 
rozpočtem) mohou vést pfedevšlm v průběhu realizace stavby ke vzniku víceprací, uplatněných 
zhotovitelem stavby vůči objednateli (investorovi). Pokud tato situace nastane a objednateli (investorovi) 
tak vznikne škoda, je zhotovitel definovaný touto smlouvou povinen ji uhradit v plném rozsahu , a to do 30 -
ti dnů od označeni vlcepraci. 

XI. 
Sankce, odstoupeni od smlouvy 

11.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a predat celé dílo či jeho části ve sjednaném rozsahu a čase 
plnění, popripadě je v prodlenl s plněním jiného závazku, zaplatí objednateli níže uvedené smluvnl pokuty: 

• v případě nedodrženi termínu dle odst. 5.1. a 5.2. smlouvy jednorázově 50 000 Kč a dále 5 000
Kč za každý započatý den prodlení,

• v případě nedodržení termínu dle odst. 5.3. a 5.4. smlouvy jednorázově 100 000 Kč a dále 5 000
Kč za každý započatý den prodleni.

Zaplacenlm smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v pričinné 
souvislosti, k niž se smluvnl pokuta podle této smlouvy váže. 

11.2. Nesplni-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté v záručni 
době, zaplati objednateli smluvnl pokutu ve výší 15 000 Kč za každý započatý den prodlenl a každou 
jednotlivou vadu až do jejich úplného odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé objednateli v príčinné souvislosti, k niž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

11.3. V prípadě, že Dllo v části OPS nebude zpracováno v souladu s prislušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání verejných zakázek, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. Ůhrada této smluvní pokuty nemá vliv na právo 
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Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by Objednatel byl zatížen orgánem dohledu 
z důvodu porušeni zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

11.4. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli a objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli úrok z prodlení se 
zaplacenlm fádně vystavené a doručené faktury - dai'\ového dokladu. Výše úroku z prodlení se lidi 
platnými právnlmi pfedpisy (§ 1970 Občanského zákoníku a nafízenlm vlády č. 351/2013Sb). 

11.5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne pred fádným termínem plněni, nezaniká nárok na smluvnl 
pokutu, pokud vznikl dfivějšlm porušenim povinností. 

11.6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom zda a v jaké 
výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

XII. 
Ustanoveni o vzniku a zániku smlouvy 

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvnlch stran. 

12.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splněni povinností smluvních stran podle této smlouvy. 
Smlouva zaniká predčasně pfed sjednanou dobou trvání dohodou smluvních stran, ze zákonných důvodů, 
nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupením. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
Občanský zákoník a v případě podstatného porušeni povinnosti podle této smlouvy Zhotovitelem. Smluvní 
strany se dohodly, že za podstatné porušeni smlouvy ze strany zhotovitele, mimo jiné, považuji jeho 
prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) dni a nesjednání 
nápravy ani do sedmi (7) dni od písemného doručení oznámeni objednatele o prodlení s plněním závazku. 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že: 

• Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními predpisy k činnostem, k jejichž provádění je
zhotovitel povinen dle této smlouvy:

• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízeni podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešeni (insolvenčni zákon), ve zněnl pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášeni moratoria
nebo vyhlášeni úpadku:

• Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.5. Odstoupení od smlouvy je oprávněná strana povinna oznámit doručením písemného oznámení o 
odstoupeni druhé smluvní straně. V oznámeni o odstoupeni od této Smlouvy musl být uveden důvod, 
pro který Smluvnl strana od této Smlouvy odstupuje. 

12.6. Odstoupeni od Smlouvy nastává dnem následujiclm po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupeni od Smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od léto Smlouvy je vždy s účinky 
EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti. 

12.7. Odstoupl-li některá ze Smluvnlch stran od léto smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyplývajlcích, 
pak povinnosti obou smluvnlch stran jsou následující: 

• Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností oceněný
shodným způsobem, jakým byla stanovena cena Dfla,

• Zhotovitel oceněný soupis provedených projekčních prací a inženýrských činnosti předá objednateli
k odsouhlasen!, který se k tomuto oceněnému soupisu vyjádři nejpozději do pěti dnů,

• Zhotovitel provede finanční vyčlsleni všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných pracl
a zpracuje .konečnou fakturu·.

• Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací,

• Objednatel je povinen do tl'ech dnů po obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení
a sepsat protokol o předání a převzetí provedených prací. V protokolu o předáni a převzetí
provedených prací bude popsáno, v jakém rozsahu byly dosud práce poskytnuty a vzájemné nároky
Smluvních stran,
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Protokol o predáni a prevzetl provedených praci bude podepsaný oprávněnými osobami obou 
Smluvních stran, 

12.8 Smluvní strany sjednávajl, že zhotovitel má v prípadě jakéhokoliv pfedčasného ukončeni této smlouvy nárok 
na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich části), které do okamžiku predčasného ukončeni této 
smlouvy objednateli poskytl. 

12.9Smluvní strany sjednávají, že objednateli v pfípadě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy 
z důvodu na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončeni Dlla 
podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodlouženlm termínů a lhůt na dokončeni předmětu 
Dila. Výše vícenákladů vynaložených na dokončeni Díla podle této Smlouvy a na náhradu škod 
vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončeni Dlla se stanovuje v hodnotě prací, které zhotovitel 
objednateli poskytl do okamžiku předčasného ukončeni této smlouvy. 

12.10 Odstoupením od této smlouvy zůstávajl nedotčena ustanoveni této Smlouvy o náhradě škody, smluvnlch 
pokutách, o ochraně informaci, pojištění, dále ustanoveni o odpovědnosti Zhotovitele za vady, o záruce a 
záručnl době, o rešení sporů či jiná ustanoveni, která podle projevené vůle smluvnlch stran nebo 
vzhledem ke své povaze majl trvat i po ukončeni této Smlouvy. 

12.11 . Objednatel má právo písemně smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu . Výpovědnl lhůta se stanovuje na 
30 (tricet) dnů a počne běžet okamžikem doručení výpovědi. 

XIII. 
Závěrečná ujednáni 

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se rídí prislušnými ustanovenimi 
občanského zákonlku , príp. ustanoveními dalších právnlch pfedpisů. V prípadě, že některé vztahy nejsou 
právními vztahy fešeny, budou tyto vztahy řešení dle ustanoveni občanského zákoniku, které jsou 
z hlediska účelu a obsahu daným vztahům nejbližšl. 

13.2. Vzhledem k veřejnoprávnlmu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem pod textem této smlouvy 
uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních predpisů (zejména zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání verejných zakázek a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějšich pfedpisů). 

13.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnf strany pouze formou pisemných dodatků, které budou 
vzestupně člslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zéstupci 
obou smluvnich stran. 

13.4. Vzniknou-Ji mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této Smlouvy a v souvislosti s ní spory, 
budou tylo spory smluvni strany rešit předevšlm společným jednánim s cilem dosáhnout smlmého fešenf. 
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvnlmi stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, přičemž soudem mlstně príslušným 
k rozhodnuti je soud určený podle sídla objednatele. 

13.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynouc( ze smlouvy lřetl 
osobě. 

13.6. Pro pripad, že ustanoveni této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvnf strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatnlch ustanoveni . 

13. 7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednán I týkajících se předmětného 
díla. 

13.8. Pfsemností se považuji za doručené i v pripadě, že kterákoliv ze stran jejl doručeni odmitne či jinak 
znemožni. 

13.9. Zhotovitel bere na vědomi, že je osobou povinnou spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly. Dále se 
zhotovitel zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost pi'i podání informaci a předáni dokladO 
týkajlcich se jeho činnosti v rámci této smlouvy. 

13.10. Smluvnf strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejfm podpisem přečetly a že byla uzavi'ena po 
vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy. 
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13.11. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, pfičemž objednatel obdrž! dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

13.12. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu.

13.13. Součásti smluvního závazku stran jsou i nabídka zhotovitele, podaná na plněni verejné zakázky, na jejímž
základě je tato smlouva uzavrena, jakož i dalšl podklady, o kterých hovoří zadávací dokumentace
k veřejné zakázce a tato smlouva.

13.14. Součásti smlouvy jsou tyto prílohy:

P1iloha č. 1 Požadovaný rozsah AD

Příloha č. 2 Rozsah oprav a legenda k fotodokumentaci

Pfíloha č. 3 Fotodokumentace

Za objednatele:
{ V Ceských Budějovicích dne .... !.�.!..: .. (' ťf

JIHOČ�SK:\ l'��VE�Z-��A 
y čE.SKYCH Bl 'DEJO\ !CI Cil

REKTUH.\T (}l 

)l1.rn1,t,,,;...i .�l.t 

370 05 Lc:ah.t; L.u.ic:Ju' IL'ť::

Za zhotovitele:
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Prtloha č. 1 SOD 

Požadovaný rouah At> 

Na zakázku: 

Zpracováni PD na akci „REKONSTRUKCE OBSLUŽNÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KAMPUSU JU" 

V rámci výkonu autorského dozoru zhotovitel zabezpečuje pro objednatele tyto činnosti: 

Poskytování vysvětlen! ke zpracované sloučené projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a 

dokumentace pro provedení stavby tak, aby nedocházelo k ohrožení plynulosti výstavby, 
poskytováni vysvětleni potrebných k vypracování dodavatelské dokumentace, 

posuzováni a odsouhlasování dodavatelské dokumentace, 

účast na predáni staveniště zhotoviteli stavby, 

účast na všech kontrolních dnech stavby, 

posuzováni návrhů zhotovitele na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotovitelem 

z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, prípadně 

dalšlch údajů a ukazatelů, 
vyjádreni k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro provedeni stavby, 

sledován[ postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, 

účast na odevzdáni a prevzeti stavby nebo její části, 
účast na kontrolnlch prohlídkách stavby a závěrečné kontroln[ prohlídce stavby, 

odsouhlasování zhotovitelem predkládaných vzorků materiálů a výrobků. 
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