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1. Úvodní ustanovení 
1.1. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou pé�í prostudoval a detailn� se seznámil se zadávacími 

podmínkami a s projektovou dokumentací, a tímto zárove� prov��il, že projektová dokumentace a další 
závazné podklady a pokyny objednatele týkající se p�edm�tu smlouvy nemají vady a nedostatky zjistitelné 
p�i vynaložení náležité odborné pé�e, neobsahují nevhodná �ešení, materiály, konstrukce a technologie, 
výsledky výpo�t� nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat 
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v �lánku "Cena díla, platební a faktura�ní podmínky" t�chto 
obchodních podmínek.  

1.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v �lánku 
"Cena díla, platební a faktura�ní podmínky" t�chto obchodních podmínek. 

1.3. V p�ípad�, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 1. 2. až 1. 3. t�chto obchodních 
podmínek jako nepravdivá v d�sledku posouzení veškerých podklad� bez náležité odborné pé�e a došlo 
by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv náklad�m v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel 
za škodu takto vzniklou, pop�ípad� jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady. Objednatel neodpovídá 
v��i zhotoviteli za škodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatel� v d�sledku vady nebo 
chyby v projektové dokumentaci. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborn� zp�sobilý k zajišt�ní p�edm�tu smlouvy. 

2. Všeobecné povinnosti zhotovitele 
2.1. Zhotovitel se zavazuje na sv�j náklad a na své nebezpe�í zhotovit pro objednatele dílo dle schválené 

projektové dokumentace, soupisu prací a dodávek s výkazem vým�r a zadávacích podmínek výb�rového 
�ízení, tvo�ících nedílnou sou�ást zadávací dokumentace, p�i respektování rozhodnutí a vyjád�ení 
p�íslušných státních orgán� a správc� technické, dopravní a ve�ejné infrastruktury (dále jen „stavba“ nebo 
„dílo“). Sou�ástí pln�ní p�edm�tu smlouvy je p�edání všech atest�, osv�d�ení, protokol� a certifikát� o 
zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shod� a p�íslušné dokumentace v souladu se zákonem �. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cími p�edpisy pro veškeré v�ci, práce a služby použité p�i zhotovení 
díla, zajišt�ní kontroly kvality provád�ní díla, poskytnutí všech práv z pr�myslového nebo jiného duševního 
vlastnictví umož�ující �ádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skute�ného 
provedení díla a poskytnutí záruk za dílo.  

2.2. Dílo se zhotovitel zavazuje provést s pot�ebnou odbornou pé�í a p�edat je objednateli v ujednaném �ase a 
obstará vše, co je k provedení díla pot�eba. Dílo se zavazuje provést v souladu s podmínkami všech 
pravomocných rozhodnutí orgán� státní správy, p�edpisy upravujícími provád�ní staveb, ustanoveními této 
smlouvy a s projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje dílo p�evzít a zaplatit jeho cenu. 

2.3. Sou�ástí díla jsou i následující práce a �innosti:  

a) Dokumentace, povod�ové plány, geodetické práce: 

(1) Zhotovitel zajistí zpracování Plánu opat�ení pro p�ípad havárie a jeho p�edložení objednateli. 

(2) Zhotovitel zajistí zpracování povod�ového plánu stavby v�etn� zajišt�ní všech náležitostí a 
potvrzení jeho souladu s povod�ovým plánem obce p�íslušným povod�ovým orgánem obce. 
Pokud stavba p�esahuje svým rozsahem nebo vlivem na okolí významn� území obce, zajistí 
potvrzení souladu povod�ovým orgánem nad�ízeným povod�ovému orgánu obce. 

(3) Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skute�ného provedení díla v�etn� geodetického 
zam��ení skute�ného stavu s tím, že budou z�eteln� vyzna�eny odchylky od p�vodní 
dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skute�ného provedení bude 
objednateli p�edána ve 3 tišt�ných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF. 
Geodetické zam��ení skute�ného stavu ve 2 paré + CD. Veškerá geodetická dokumentace bude 
zpracována v souladu s organiza�ní sm�rnicí objednatele s názvem „Tvorba a správa geodetické 
dokumentace“. 
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(4) Zhotovitel zajistí zhotovení geometrických plán� pro ú�ely majetkoprávního vypo�ádání s majiteli 
dot�ených pozemk� a geometrických plán� pro z�ízení v�cných b�emen. Zhotovitel zajistí 
odsouhlasení geometrických plán� p�íslušným katastrálním ú�adem. Geometrické plány budou 
p�edány 6 x v papírové podob� a 1 x v digitální podob�.  

(5) P�ed p�edáním geometrických plán� na p�íslušný Katastrální ú�ad zhotovitel p�edloží vypracované 
geometrické plány objednateli ke kontrole v�cné správnosti. 

(6) Zhotovitel zajistí veškeré geodetické práce a dopl�ující pr�zkumy souvisejících se zhotovením 
díla. 

(7) Zhotovitel zajistí vytý�ení veškerých podzemních za�ízení. 

(8) Zhotovitel zajistí vytý�ení stavby odpov�dnou osobou v�. protokolu o vytý�ení stavby. 

b) Podmínky vyplývající z p�íslušných povolení orgán� státní správy: 

(1) Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady dodrží všechny podmínky stanovené dokumenty, které 
od objednatele p�evzal ke dni podpisu této smlouvy a též všech dalších povolení a dokument�, 
které budou vydány dot�enými orgány státní správy a dot�enými právními subjekty p�ed nebo po 
zahájení stavebních prací (nap�. podmínky vyplývající z ohlášení stavby za�ízení jednotlivých 
staveniš�) a které mu objednatel bez zbyte�ného odkladu p�edá, zejména rozhodnutí o umíst�ní 
stavby – územní rozhodnutí, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, závazné 
stanovisko – souhlas se zásahem do VKP, rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany 
zvlášt� chrán�ných druh� rostlin a živo�ich�, povolení ke kácení d�evin, povolení nakládání 
s vodami (mimo�ádné manipulace) apod. 

c) Opat�ení na komunikacích a dot�ených nemovitostech, p�ístupy: 

(1) V p�ípad�, že v rámci realizace díla bude nutný vstup na další pozemky, ke kterým nevykonává    
objednatel vlastnická práva, nebo ke kterým nemá objednatel smluvní vztah, zhotovitel si sjedná 
tyto podmínky s vlastníky dot�ených pozemk� sám na své náklady. Tyto náklady jsou zahrnuty do 
celkové ceny díla.  

(2) Zhotovitel provede p�ed zahájením vlastní realizace stavby fotodokumentaci stávajícího stavu 
p�ístupových komunikací a dot�ených pozemk�. 

(3) Zhotovitel bude veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby udržovat po dobu 
výstavby v odpovídajícím stavu (�istot�) a po dokon�ení je v p�ípad� poškození uvede do 
p�edchozího stavu na vlastní náklady. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že pokud p�i realizaci prací dojde k �áste�nému a postupnému omezení 
dopravy, zajistí na konkrétní dopravn� inženýrské opat�ení souhlasy p�íslušných orgán�. 

(5) Zhotovitel v p�ípad� pot�eby zajistí souhlas se zvláštním užíváním komunikací. 

(6) Zhotovitel v p�ípad� pot�eby zajistí z�ízení a likvidaci dopravního zna�ení v�etn� p�ípadné 
sv�telné signalizace. 

(7) Zhotovitel v p�ípad� pot�eby zajistí vydání a projednání dopravn�-inženýrského rozhodnutí. 

(8) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vytý�ení hranic staveništ� podle projektové dokumentace. Dále 
se zhotovitel zavazuje, že nejpozd�ji p�i p�edání a p�evzetí dokon�eného díla p�edloží objednateli 
písemná souhlasná vyjád�ení vlastník� a p�ípadných uživatel� všech pozemk� dot�ených stavbou 
s jejich kone�nou úpravou po dokon�ení prací. Nebudou-li požadovaná vyjád�ení objednateli 
p�edložena, nebude možno dílo p�evzít. 

(9) Pokud je stavba nebo její �ást situována na hranici pozemku objednatele a jiného vlastníka, nebo    
v p�ípad� sporu o polohu vlastnické hranice, zajistí zhotovitel p�ed zahájením stavebních prací 
oficiální geodetické vytý�ení hranic pozemk� v terénu. 

(10) Zhotovitel p�ed zahájením prací provede pasportizaci stávajících nemovitostí (v�. pozemk�) a 
jejich p�íslušenství (ploty, zpevn�né plochy, výsadba apod.) a popíše jejich technický stav a 
zdokumentuje veškerá patrná poškození. Zhotovitel na sebe p�ebírá plnou odpov�dnost a 
d�kazní b�emeno v p�ípad� uplat�ování nárok� na náhradu škody vznesených ze strany majitel�
�i uživatel� dot�ených pozemk�. Této skute�nosti p�izp�sobí rozsah a podrobnost pasportizace. 
Sou�ástí p�edm�tu pln�ní díla bude provedení opat�ení vyplývajících ze stanovisek dot�ených 
vlastník� nemovitostí - nap�. úprava vjezd�, plot�, op�rných zídek, vrat, zpevn�ných ploch - 
dot�ené plochy budou uvedeny do p�edchozího stavu v�etn� obnovy trávník� a p�ípadné 
náhradní výsadby. 
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d) P�eložky inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel zajistí šet�ení o podzemních sítích, dle pot�eby u t�ch vyjád�ení, která pozbudou 
platnost do doby realizace prací, zajistí vyjád�ení nová u p�íslušných správc� sítí. P�i výskytu 
podzemních vedení zajistí jejich vytý�ení a doklad o vytý�ení p�edá objednateli. P�i provád�ní 
prací zajistí odbornou ochranu dot�ených podzemních sítí proti poškození. Zhotovitel p�edloží 
objednateli doklad o zp�tném p�evzetí dot�ených inženýrských sítí od p�íslušných vlastník� �i 
správc� sítí. Tato �innost je zakalkulována v cen� p�edm�tu díla. 

(2) Zhotovitel zajistí, že práce provád�né v jejich ochranných pásmech inženýrských sítí budou 
realizovány dle podmínek daných správci jednotlivých sítí. 

e) Za�ízení staveništ�

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své náklady ohlášení všech staveb za�ízení staveništ� dle § 104 
odst. 1 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis� a zajistí jejich provoz a údržbu b�hem celé doby provád�ní t�chto 
prací. V p�ípad� požadavku povolovacího orgánu si zajistí zhotovitel pro za�ízení staveništ�
stavební povolení (pokud ú�ad nepovolí ohlášení).  

(2)       Zhotovitel do své cenové nabídky zapo�ítal kompletní náklady na za�ízení staveništ� a jeho 
provoz. V za�ízení staveništ� zajistí zhotovitel místnost pro TDS v�etn� jejího za�ízení a vybavení 
(nábytek, osv�tlení, vytáp�ní).  

(3) Zhotovitel zajistí, že veškerá za�ízení staveništ� budou zajišt�na proti vstupu cizích osob, 
v p�ípad� pot�eby budou napojena na el. energii pop�. další inženýrské sít� a opat�ena 
informa�ními tabulemi. Zhotovitel umístí informa�ní tabule se zákazem vstupu a vjezdu 
nepovolaným osobám a vozidl�m u vjezd� na staveništ�. 

(4) Zhotovitel zajistí likvidaci všech objekt� za�ízení staveništ� v�etn� p�ipojení na sít�.  

(5) Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a staveništ�, bezpe�nost p�i provád�ní stavby ve smyslu 
bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí. Zhotovitel bude odpovídat za to, že nepovolané 
osoby nebudou mít p�ístup na staveništ�. 

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat za�ízení staveništ� a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou 
a provozem nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a vodních tocích a po ukon�ení 
prací uvést staveništ� do p�edchozího stavu. 

(7) B�hem realizace stavby se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbyte�né 
p�ekážky, a zajistí skladování nebo odstran�ní veškerého vybavení zhotovitele nebo 
nadbyte�ného materiálu. Zhotovitel vy�istí staveništ� a odstraní z n�j veškerý odpad, su� a 
pomocné stavby, jichž už není t�eba. 

(8) Zhotovitel provede taková opat�ení, aby plochy v obvodu staveništ� nebyly zne�išt�ny ropnými a 
jinými podobnými produkty. 

(9) Hranice staveništ� dané projektovou dokumentací jsou pro zhotovitele závazné. 

(10) V p�ípad� požadavku na zajišt�ní v�tších ploch za�ízení staveništ� je zhotovitel povinen si tyto 
plochy zajistit na své náklady v�etn� zajišt�ní pot�ebných povolení, pokud to vyžaduje stavební 
zákon. 

(11) Zhotovitel zajistí, aby nebyly p�ekro�eny limity prašnosti a hlu�nosti dané obecn� závaznou 
vyhláškou. Pokud budou tyto limity p�ekro�eny, je povinností zhotovitele p�ijmout taková opat�ení, 
aby p�ekro�eny nebyly. 

f) Ostatní podmínky: 

(1) Zhotovitel zajistí pé�i o nep�edané dílo, jeho ošet�ování a p�ípadná zimní opat�ení. 

(2) Zhotovitel zajistí doklady o p�edání d�evní hmoty vzniklé smýcením porost� k dalšímu využití. 
D�evní hmota bude p�ednostn� nabídnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smýcena. 

(3) Zhotovitel zajistí, aby veškerá zele� v prostoru staveništ� a v jeho bezprost�ední blízkosti, které 
by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, bude p�ed zapo�etím prací 
ošet�ena dle požadavku �SN 83-9061 – „Technologie vegeta�ních úprav v krajin� – Ochrana 
strom�, porost� a vegeta�ních ploch p�i stavebních �innostech“. 

(4) Zhotovitel prohlašuje, že v dob� podání nabídky si prov��il možnosti a aktuální stav skládek 
odpad� a tomuto stavu p�izp�sobil rozvozné vzdálenosti, ceny za odstran�ní nebo využití odpad�
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na skládkách odpad� a náklady na p�ípadné meziskládky odpad�, a veškeré náklady s tím 
spojené jsou zakalkulovány v cen� díla. 

(5) Zhotovitel zajistí provedení pr�zkumu staveništ� zam��eného na výskyt zvlášt� chrán�ných druh�
živo�ich� a rostlin, pokud tento pr�zkum nebyl zajišt�n objednatelem. V p�ípad� jejich výskytu 
bude postupovat v souladu se zákonem �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny a jeho 
provád�cích p�edpis�. Veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v cen� díla. 

(6) Zhotovitel zajistí, že se všemi odpady vzniklými p�i provád�ní díla (stavby), jejichž je p�vodcem, 
bude nakládáno v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provád�cími 
p�edpisy. Nejpozd�ji p�i p�ejímacím �ízení p�edloží objednateli kopie doklad� o evidenci, využití 
nebo odstran�ní odpad� vzniklých v pr�b�hu realizace díla. 

(7) Sedimenty, které zhotovitel vyt�ží z vodních tok� nebo vodních nádrží, jsou odpadem. Zhotovitel 
je p�vodcem tohoto odpadu a je odpov�dný za nakládání s odpadem podle zák. �. 185/2001 Sb., 
o odpadech, a jeho provád�cích p�edpis�. 

(8) Zhotovitel zajistí provedení veškerých p�edepsaných rozbor�, atest� a zkoušek dle p�íslušných 
norem a dalších p�edpis� a na�ízení platných v �R, kterými bude prokázáno dosažení 
p�edepsané kvality a parametr� dokon�eného díla. Pro realizaci tohoto díla jsou závazné 
sou�asné platné normy a p�edpisy v �R. 

(9) Zhotovitel zajistí, že p�i realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska zp�sobilosti stavby pro navržený ú�el zaru�ují, že stavba p�i správném 
provedení a b�žné údržb� po dobu p�edpokládané existence splní požadavky na mechanickou 
odolnost, stabilitu, požární bezpe�nost, hygienu, ochranu zdraví, životního prost�edí a bezpe�nost 
p�i užívání stavby. 

(10) Zhotovitel oznámí vlastník�m dot�ených pozemk� zahájení prací a bude dodržovat dohodnuté 
podmínky projednané objednatelem. 

(11) Dosažení p�edepsaných parametr� a kvality prokáže zhotovitel úsp�šn� provedenými zkouškami, 
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje p�edat objednateli p�ed vlastním fyzickým 
zahájením prací kontrolní a zkušební plán realizace díla, který bude obsahovat �asový plán a 
seznam všech zkoušek, test� a kontrol provád�ných v pr�b�hu zhotovení díla nebo p�i jeho 
dokon�ení v�etn� komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovn�ž jméno pracovníka 
zhotovitele odpov�dného za provád�ní kontroly a za správnost výsledk� kontrol. Kontrolní a 
zkušební plán, projednaný a odsouhlasený s objednatelem, bude v pr�b�hu zhotovení díla pro 
zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje 
zhotovitele odpov�dnosti za kontroly, zkoušky a testy a za �ádné provedení díla. 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že od objednatele p�evzal projektovou dokumentaci 
v elektronické podob� p�ed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje p�edat zhotoviteli a zhotovitel se 
zavazuje p�evzít jedno vyhotovení projektové dokumentace v písemné form�. O p�edání a p�evzetí sepíší 
a podepíší zápis.  

2.5. Rozsah provedení díla tvo�í veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou pot�ebné pro �ádné spln�ní 
smluvních závazk� zhotovitele v�etn� vedlejších a dodate�ných �inností tak, aby p�edm�t díla byl pln�
funk�ní a byl v souladu s p�íslušnými technologickými p�edpisy, projektovou dokumentací a právními 
p�edpisy. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkon� též veškeré pot�ebné 
vedlejší, pomocné a dodate�né �innosti, které jsou nezbytné pro úplné v�cné a odborné provedení 
smluvních prací a výkon�, resp. jejich funk�nost, a to v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a 
výkony. 

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval �asový a finan�ní harmonogram na celou dobu výstavby v �len�ní 
dle jednotlivých stavebních objekt� a provozních soubor�. Finan�ní pln�ní je v �asovém a finan�ním 
harmonogramu vyjád�eno pro jednotlivé stavební objekty a m�síce. P�ípadné zm�ny �asového a 
finan�ního harmonogramu je za objednatele oprávn�na odsouhlasit osoba oprávn�ná k podpisu smlouvy. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že dílo m�že být provedeno a 
dokon�eno zp�sobem a v termínech stanovených touto smlouvou.  

2.8. Smluvní strany prohlašují, že p�edm�t smlouvy není pln�ním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pe�livém zvážení všech možných d�sledk�.  
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2.9. P�ípadný nesoulad mezi jednotlivými �ástmi projektové dokumentace bude smluvními stranami �ešen 
dle následujících priorit: 1. technická specifikace, 2. výkresová �ást, 3. textová �ást.  

3. Technické a kvalitativní parametry díla 
3.1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní t�íd�, práce 

budou provád�ny v souladu s platnými právními p�edpisy.  

3.2. Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými v pravomocných 
rozhodnutích orgán� státní správy (zejména stavebních povoleních). Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
obecn� závazné p�edpisy a p�íslušné normy vztahující se k p�edm�tnému dílu, zejména p�íslušná 
ustanovení ob�anského zákoníku, související p�edpisy a p�íslušné p�edpisy, které vyplývají z projektové 
dokumentace.  

3.3. Jestliže se zhotovitel musí p�i provád�ní díla nepodstatným zp�sobem odchýlit od projektové dokumentace 
díla, je povinen tuto skute�nost oznámit bez odkladu objednateli pop�ípad� TDS prost�ednictvím 
stavebního deníku. Stejnou povinnost má i p�i podstatném odchýlení s tím, že takové odchýlení podléhá 
p�edchozímu souhlasu objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen postupovat p�i provád�ní díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými 
v projektové dokumentaci, platnými právními p�edpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postup� stanovených platnými normami a bezpe�nostními p�edpisy, v souladu se 
sou�asným standardem u používaných technologií a postup� pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouv� je závaznou 
povinností zhotovitele, zjišt�né vady a nedod�lky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.  

3.5. Jakost všech výrobk� a komponent�, které budou použity p�i realizaci díla, musí odpovídat požadavk�m 
odst. 3. 1. tohoto �lánku obchodních podmínek. Zhotovitel odpovídá za to, že p�edm�t díla bude mít po 
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ú�elov� podobným p�edm�tem, pop�. vlastnosti lepší. 
Podmínkou dokon�ení stavby je prokázání realizace díla dle projektové dokumentace.  

3.6. Jakost dodávaných materiál� a konstrukcí bude dokladována p�edepsaným zp�sobem p�i kontrolních 
prohlídkách a p�i p�edání a p�evzetí díla nebo jeho �ásti.  

3.7. Nedodržení podmínek a postup� dle platných p�edpis�, jakož i postup� a závazk� zhotovitele ze smlouvy, 
oprav�uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v �lánku "Odstoupení 

od smlouvy" t�chto obchodních podmínek. P�ípadné odchylky od p�edpis� výrobce speciálních materiál� je 
oprávn�n odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického 
dozoru stavebníka zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze p�ed zahájením p�íslušných prací. 
Technickými normami (�SN) jsou dle t�chto obchodních podmínek všechny technické p�edpisy a normy 
platné v �R, mezinárodní normy podle zákona �. 22/1997 Sb., a to jak jejich �ásti závazné i nezávazné, 
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pr�b�hu zhotovování díla, 
technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná ur�ení jakosti a 
bezpe�nosti, která budou zavedena v pr�b�hu zhotovování díla.  

4. Doba pln�ní díla 
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo �ádn� a v�as, v souladu s objednatelem odsouhlaseným 

harmonogramem stavebních prací.  

4.2. Pokud z jakýchkoliv d�vod� na stran� objednatele nebude možné zahájit v p�edpokládaném termínu 
realizaci stavebních prací (zejména prodloužením doby trvání výb�rového �ízení) a p�edpokládaný termín 
zahájení se tak zpozdí o více než t�icet dn�, je zhotovitel oprávn�n požadovat zm�nu lh�ty dokon�ení díla 
tak, že jím navržený termín dokon�ení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit 
pln�ní po uplynutí stanovení t�iceti denní lh�ty.  

4.3. Zahájením realizace díla je, pro pot�eby této smlouvy, protokolární p�edání a p�evzetí staveništ�. 

4.4. Objednatel je povinen nejmén� t�i dny p�ed termínem p�edání a p�evzetí staveništ� vyzvat zhotovitele 
ke spole�nému p�edání a p�evzetí staveništ�. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání zú�astnit. Nespln�ní 
této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo 
odstoupit od smlouvy. 
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4.5. P�edáním a p�evzetím staveništ� se rozumí protokolární p�edání staveništ� zhotoviteli jeho prohlídkou a 
bez závad. Za objednatele jsou oprávn�ni p�edat staveništ� osoby uvedené v této smlouv� o dílo, 
za zhotovitele jsou oprávn�ni p�evzít staveništ� osoby uvedené v této smlouv� o dílo a pov��ený 
stavbyvedoucí. 

4.6. Pokud zhotovitel splní �ádn� dílo a p�ipraví jej k p�edání objednateli p�ed sjednaným termínem ukon�ení 
prací, je objednatel oprávn�n p�evzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

4.7. Objednatel je oprávn�n zm�nit termíny pln�ní této smlouvy, p�ípadn� p�erušit práce v p�ípadech výskytu 
objektivních p�í�in majících vliv na kvalitu budoucího díla. Zhotovitel je povinen p�erušit provád�ní díla 
na základ� písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel p�edá. 

4.8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lh�ta pro  provedení díla nebo jeho �ásti o dobu, po 
kterou Zhotovitel na základ� pokynu Objednatele podle p�edchozího odstavce tohoto �lánku p�erušil 
provád�ní díla. Jestliže by však v d�sledku toho p�ipadlo provád�ní n�kterých pln�ní na vhodn�jší nebo 
mén� vhodné období, p�i prodloužení lh�ty pro provedení díla nebo jeho �ásti se k tomu p�ihlédne. 
Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší dob�. 

5. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu 
a nebezpe�í škody na n�m 

5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od po�átku �eská republika s právem hospoda�it 
pro objednatele.  

5.2. Od doby p�evzetí staveništ� až do protokolárního p�edání a p�evzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpe�í škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších �ástech a na �ástech �i 
sou�ástech díla, které jsou na staveništi uskladn�ny. Z tohoto d�vodu se zhotovitel zavazuje uzav�ít a 
na své náklady udržovat v platnosti pojišt�ní proti všem rizik�m, ztrátám nebo poškozením díla a to 
jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatel�, a to do data dokon�ení díla a jeho úsp�šného 
p�edání objednateli �i do ukon�ení této smlouvy, cokoli nastane d�íve. Doklady k prokázání dostate�ného 
pojišt�ní je povinen p�edkládat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván. 

5.3. Zhotovitel odpovídá a ru�í od doby p�evzetí staveništ� až do protokolárního p�edání a p�evzetí díla 
objednatelem za bezpe�nost t�etích osob dot�ených provozem p�i výstavb�. Zhotovitel p�ebírá 
odpov�dnost v plném rozsahu za dodržování p�edpis� o bezpe�nosti práce a ochrany zdraví p�i práci dle 
zákona �. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, provád�cích právních p�edpis� souvisejících 
norem, protipožárních opat�ení a zachování po�ádku na staveništi.  

5.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou p�i pln�ní p�edm�tu díla nebo 
v souvislosti s ním objednateli nebo t�etím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady 
na jejich odstran�ní.  

5.5. V p�ípad�, že objednatel p�evede �ádn� zhotovené a p�evzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen 
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro n�j z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záru�ní doby, záruky na jakost a uplatn�ní a odstran�ní vad díla.  

6. Cena díla, platební a faktura�ní podmínky 
6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanoví jako cena smluvní a nejvýše 

p�ípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a bude dána cenovou nabídkou zhotovitele.  

6.2. DPH bude uplatn�na v souladu se zákonem �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�.  

6.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude objednateli vystavovat da�ové doklady za provedené práce 
a dodávky podle objemu skute�n� provedených prací a dodávek. Objednatel bude hradit da�ové doklady 
pr�b�žn� v závislosti na objemu provedených prací.  

6.4. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací p�i ocen�ní celé stavby v rozsahu p�evzaté dokumentace 
a tato specifikace je ur�ena na základ� nabídkových cen jednotlivých stavebních objekt� a provozních 
soubor�, ze kterých se skládá dílo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, který 
je úplný a závazný. V cen� díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli 
v souvislosti s touto smlouvou a jejím pln�ním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funk�ní 
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nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší p�ípustnou cenou jsou uhrazeny 
všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletn� dokon�eného a 
kompletn� uživatelného stavebního díla. 

6.5. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základ� da�ového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného zhotovitelem, a to p�evodním p�íkazem na ú�et zhotovitele uvedený na faktu�e.  

6.6. Faktura bude zhotovitelem vystavována �ádn� a v�as za provedené práce a dodávky podle objemu 
skute�n� provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doru�ena na podatelnu v sídle 
objednatele nejpozd�ji do 15. kalendá�ního dne m�síce následujícího po m�síci, ve kterém došlo k pln�ní 
p�edm�tu smlouvy tak, aby byly spln�ny zákonné lh�ty dle zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané 
hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. P�ílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací 
za sledované období (zjiš�ovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového 
položkového rozpo�tu, potvrzený technickým dozorem. V p�ípad� t�žení sediment� budou p�ílohou faktury 
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovídajícím množství a geodetické zam��ení potvrzující odt�žení 
fakturovaného �i v�tšího množství sedimentu. Faktura bude ozna�ena eviden�ním �íslem smlouvy o dílo, 
názvem a �íslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouv�. Bez t�chto údaj�
nebudou faktury proplaceny. 

6.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je t�icet dn� od data prokazatelného doru�ení faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle p�edpis� o ú�etnictví a dle da�ových p�edpis� (§ 28 odst. 2 
zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). V p�ípad�, že faktura 
nebude obsahovat pot�ebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné �i neúplné údaje, je objednatel 
oprávn�n ji vrátit zhotoviteli k oprav� �i dopln�ní. Vrácení faktury musí být provedeno do data její 
splatnosti. Po vrácení faktury nové �i opravené po�íná b�žet nová lh�ta splatnosti.  

6.8. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.  

6.9. Objednatel je oprávn�n pozastavit �i jednostrann� zapo�íst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli 
z plateb z d�vodu (1) neopravených vad a nedod�lk�, (2) oprávn�ných nárok� vznesených t�etími stranami 
v souvislosti s nepln�ním povinností zhotovitelem, (3) škody zp�sobené objednateli, (4) z�ejmosti, že dílo 
nebude dokon�eno ve stanovené lh�t� a že nezaplacená �ástka je p�im��ená k pokrytí škod vzniklých v 
d�sledku zpožd�ní/prodlení s dokon�ením díla, (5) opakovaného nepln�ní ze strany zhotovitele a 
nepostupování v souladu s provád�cími dokumenty, (6) v p�ípad� vad a nedod�lk� uvedených v protokole 
o p�edání a p�evzetí díla nebo (7) v p�ípad� existence jakýchkoliv oprávn�ných finan�ních �i jiných nárok�
objednatele v��i zhotoviteli. Zhotovitel není oprávn�n zapo�íst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy.  

6.10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z d�vodu 
nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjád�ení orgán� státní správy, 
pop�ípad� provede z toho vyplývající dodate�né práce na své náklady a svou odpov�dnost.  

6.11. Objednatel je oprávn�n p�erušit pln�ní p�edm�tu smlouvy v p�ípad� nedostatku finan�ních prost�edk�. P�i 
p�erušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši objednatelem uhrazeny na základ� oboustrann�
potvrzeného protokolu. O dobu p�erušení prací se prodlouží lh�ty k p�edání díla a jeho ucelených �ástí, 
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez možnosti uplatn�ní sankcí a nároku na náhradu škody v��i 
objednateli.  

6.12. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací p�i ocen�ní celé stavby v rozsahu p�evzaté dokumentace. 
Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje pot�ebné pro realizaci díla a v p�ípad�, že n�které práce 
nejsou výslovn� vyjád�eny textem n�které z položek výkazu vým�r, jsou v�cn� a finan�n� obsaženy v 
ocen�ní ostatních položek.  

6.13. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na ú�et místn� p�íslušného finan�ního ú�adu v p�ípad�, že bude 
v registru plátc� DPH ozna�en jako nespolehlivý nebo bude požadovat úhradu na jiný než zve�ejn�ný 
bankovní ú�et, ur�ený pro jeho podnikatelské ú�ely.  

6.14. V p�ípad� díl�ího pln�ní bude postupováno v souladu s § 21odst. 8 zákona �. 235/2004 Sb., o dani 
z p�idané hodnoty, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
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7. Bankovní záruka 
7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za provedení díla �ádn� a v�as. Zhotovitel 

prohlásí v záru�ní listin�, že uspokojí objednatele podle záru�ní listiny ve výši nejmén� 5 % sjednané ceny 
bez DPH dle �l. Cena díla smlouvy o dílo s platností 3 m�síce po termínu dokon�ení díla do data 
protokolárního p�edání a p�evzetí díla, neprovede-li dílo �ádn� a v�as. Zhotovitel p�edloží objednateli 
originál bankovní záruky nejpozd�ji v den podpisu smlouvy o dílo. 

7.2. P�ed uplatn�ním pln�ní z bankovní záruky oznámí objednatel písemn� zhotoviteli výši požadovaného 
pln�ní ze strany banky. Zhotovitel je povinen doru�it objednateli novou záru�ní listinu ve zn�ní shodném s 
p�edchozí záru�ní listinou, v p�vodní výši bankovní záruky, vždy nejpozd�ji sedm kalendá�ních dn�
od jejího �erpání. Bankovní záruka bude uvoln�na objednatelem v den uplynutí záru�ní doby.  

7.3. Výstavcem bankovní záruky musí být banka, které �eská národní banka ud�lila licenci dle §4 zák. �. 
21/1992 Sb., o bankách.  Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmíne�ná (bez 
možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele.  

7.4. Nep�edložení požadované bankovní záruky v daném termínu je považováno za neposkytnutí �ádné 
sou�innosti pot�ebné k uzav�ení smlouvy. 

8. Zm�ny díla, dodate�né práce 
8.1. Cenu díla lze m�nit pouze:  

a) Ode�tením všech náklad� na provedení t�ch �ástí díla, které objednatel na�ídil neprovád�t a všech 
náklad� na provedení t�ch prací, které zhotovitel prokazateln� neprovedl. Náklady na neprovedené 
práce budou zhotovitelem ode�teny z ceny díla ve výši sou�tu veškerých odpovídajících položek a 
náklad� neprovedených podle položkového rozpo�tu nebo smlouvy.  

b) Zapo�tením veškerých náklad� na provedení t�ch �ástí díla, které objednatel na�ídil formou 
dodate�ných prací provád�t nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpo�tu.  

Náklady na dodate�né práce budou zhotovitelem ú�továny objednateli podle odpovídajících jednotkových 
položek a náklad� dle položkového rozpo�tu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem. 
Pokud zhotovitel uvedl v nabídkovém položkovém rozpo�tu r�zné jednotkové ceny u stejných položek, 
bude vždy použita nejnižší nabídková cena. V p�ípad�, že k ocen�ní dodate�ných prací musí být použito 
položek, které nebyly obsaženy v nabídkovém položkovém rozpo�tu, použije zhotovitel v míst� a �ase 
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem. 

8.2. O jakékoli dodate�né práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzav�ena samostatná písemná 
smlouva (resp. dodatek ke smlouv�) s dohodnutím ceny a vlivu na termín p�edání díla. Zadání dodate�né 
práce musí být �ešeno v souladu se zákonem �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�.  

8.3. Zhotovitel ani objednatel nem�že žádat zm�nu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 
náklady, než bylo smluvními stranami p�edpokládáno. Nastane-li však zcela mimo�ádná nep�edvídatelná 
okolnost, která dokon�ení díla podstatn� zt�žuje, a nedohodnou-li se smluvní strany o zvýšení ceny, 
anebo v p�ípad� sporu o výši ceny n�které dodate�né práce, zhotovitel práce provede za cenu vypo�tenou 
objednatelem s tím, že se m�že následn� domáhat doplatku u soudu. 

8.4. Zhotovitel na sebe p�evzal nebezpe�í zm�ny okolností. P�ed uzav�ením smlouvy zvážil pln�
hospodá�skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pln� v�dom okolností smlouvy, jakož i okolností, 
které mohou po uzav�ení této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prosp�ch m�nit rozhodnutím 
soudu v jakékoli její �ásti. 

8.5. Zjistí-li zhotovitel v pr�b�hu zhotovování díla jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné �ásti 
stavební dokumentace, pop�ípad� nevhodnost jiných podklad� nebo pokyn� objednatele, je povinen na n�
objednatele upozornit, jinak odpovídá za škodu tím vzniklou.  

8.6. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnácti dn� ode dne oznámení 
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lh�tu k jejich odstran�ní. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova 
lh�ta pro pln�ní závazku, vyplývající z této smlouvy, a zhotovitel není v prodlení. Doba pln�ní zhotovitele a 
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termín dokon�ení díla bude prodloužen o dobu, o kterou budou odstra�ovány vady v projektové 
dokumentaci.  

9. Vady díla a záruky za jakost 
9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 m�síc� (dále jen „záru�ní doba“), která po�íná 

b�žet dnem p�edání a p�evzetí kompletního a �ádn� dokon�eného díla, které je zbaveno všech vad a 
nedod�lk�. Po dobu b�hu záru�ní doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v�as 
reklamoval.  

9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou �i rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouv� nebo 
požadavk�m platných právních p�edpis� a norem. Podmínkou �ádného p�edání p�edm�tu díla je i p�edání 
doklad� o provedení veškerých zkoušek p�edepsaných zvláštními p�edpisy, normami, projektovou 
dokumentací �i touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skute�ného provedení díla zhotovitelem 
objednateli.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob� jeho p�edání. Za vady díla, na n�ž se vztahuje záruka za 
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.  

9.4. Strany se dohodly, že zhotovitel p�ejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel p�ejímá závazek a zavazuje se, 
že po smluvenou záru�ní dobu podle odst. 9. 1. tohoto �lánku obchodních podmínek od �ádného 
protokolárního p�edání díla zhotovitelem objednateli bude dílo zp�sobilé pro ú�ely specifikované ve 
stavebním povolení a kolauda�ním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s 
projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první t�íd� a doložený atestem, a 
že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v�etn� jejich zm�n a dopl�k�, v normách a 
p�edpisech, které se na provedení díla vztahují.  

9.5. U �ástí díla �i technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena 
v p�edchozím odstavci, platí takto výrobci �ástí díla �i technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu 
stanovenou t�mito výrobci nejmén� však doba 24 m�síc�. 

9.6. Záru�ní doba po�íná b�žet od �ádného zhotovení díla a �ádného protokolárního p�edání díla zhotovitelem 
objednateli. Tento odstavec plní zárove� funkci záru�ního listu potvrzujícího záruku za jakost p�evzatou 
zhotovitelem. Pln�ní zhotovitele, která vykazují v dob� provád�ní díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným pln�ním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za 
závazná a za sou�ást této smlouvy veškerá ustanovení norem a technických podmínek výrobc� materiál�
použitých p�i zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvot�ídní kvalit� a jakosti. Dílo �i �ásti díla vadn�
provedené zhotovitel odstraní bezodkladn�, jinak m�že být provedeno jejich odstran�ní objednatelem na 
náklady zhotovitele jinou t�etí osobou.  

9.7. Pokud budou objednatelem zjišt�ny vady po p�edání díla, oznámí je písemn� zhotoviteli a ten je povinen 
do 15 kalendá�ních dn� od obdržení tohoto oznámení se písemn� vyjád�it, zda vadu uznává �i nikoliv. 
Pokud se ve sjednané lh�t� zhotovitel nevyjád�í, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní 
zhotovitel bezplatn� v dohodnuté lh�t�, nejpozd�ji však do t�iceti dn�, od obdržení oznámení. Pokud tato 
lh�ta neodpovídá nutným technologickým postup�m p�i odstra�ování vad, je povinen zhotovitel vadu 
odstranit ve lh�t� odpovídající p�íslušným technickým postup�m. Lh�ta musí být dohodnuta tak, aby 
nezma�ila další p�ípadné práce �i úkony, nebo funkci díla.  

9.8. V p�ípad�, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen zapo�ít s odstra�ováním vady 
neprodlen� (nejpozd�ji do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.  

9.9. Strany se dohodly, že  

a) záru�ní doba za�íná b�žet od �ádného zhotovení díla, tj. �ádného protokolárního p�edání díla 
zhotovitelem objednateli bez vad a nedod�lk�;  

b) záru�ní doba neb�ží po dobu, po kterou objednatel nem�že užívat dílo pro jeho vady a nedod�lky 
nebo ho m�že užívat pouze omezen�.  

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají p�vod v užívání p�edm�tu díla v rozporu s ú�elem, pro který byl 
vyprojektován.  

9.11. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedod�lky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávn�n 
objednat odstran�ní t�chto vad a nedod�lk� u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady 
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uhradit. Zaplacení náklad� jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit 
objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.  

9.12. V p�ípad�, že zhotovitel odstra�uje vady a nedod�lky, je povinen provedenou opravu objednateli �ádn�
p�edat. V p�ípad�, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a nedod�lky jsou �ádn� odstran�ny, vydá 
zhotoviteli „Potvrzení o odstran�ní vad a nedod�lk�“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel 
záruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto �lánku obchodních podmínek, tj. 60 m�síc�.  

9.13. Zhotovitel se zavazuje p�i výstavb� dodržet vytý�enou vlastnickou hranici pozemk� ur�ených k výstavb�
dle projektové dokumentace. O vadu díla se jedná v p�ípad�, že p�i kontrolním zam��ení díla (stavby) pro 
pot�eby p�ejímky díla nebo ud�lení kolauda�ního souhlasu bude zjišt�no, že zhotovitel vytý�enou 
vlastnickou hranici nedodržel. V takovém p�ípad� je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
související s výkupy takto zastav�ných pozemk� a veškeré další náklady související s odstran�ním této 
vady, jakož i p�ípadné škody, které objednateli nebo t�etím osobám tímto vzniknou.  

10. Dodací podmínky 
10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, její P�ílohy �. 9 Náležitosti a zp�sob vedení stavebního deníku. 
Do stavebního deníku se zapisují všechny skute�nosti rozhodné pro pln�ní smlouvy. V p�ípad�, že budou 
jednotlivé �ásti díla realizovány formou subdodavatel�, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dob� trvání 
v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. Jeho sou�ástí bude i uvedení názvu a 
identifika�ních údaj� subdodavatele, množství zú�astn�ných pracovník� subdodavatele a typ nasazené 
techniky.  

10.2. Vedení stavebního deníku kon�í dnem, kterým zhotovitel odstraní veškeré vady a nedod�lky dle soupisu 
vad a nedod�lk�. Stavební deník bude k dispozici na stavb�, bude použit deník s perforací a samo 
propisovatelnými listy. 

10.3. V p�ípad�, že osoba oprávn�ná provád�t zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným 
záznamem druhé smluvní strany, je povinna p�ipojit k záznamu do p�ti pracovních d�m své vyjád�ení. 
V opa�ném p�ípad� se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Žádný zápis ve stavebním deníku 
nesmí být chápán jako zm�na ujednání obsažených v této smlouv�. 

10.4. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z n�ho �itelné kopie. Dále má 
objednatel právo do stavebního deníku provád�t zápisy. 

10.5. Objednatel bude kontrolovat provád�ní díla prost�ednictvím svého technického dozoru stavebníka (dále též 
„TDS“), kterým bude pro tuto stavbu ur�en jeho zam�stnanec. 

10.6. V p�ípad�, že v pr�b�hu realizace díla dojde ke zm�nám v personálním složení TDS, zavazuje se 
objednatel zhotovitele o této skute�nosti informovat bez zbyte�ného prodlení. 

10.7. Technický dozor bude v pr�b�hu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou provád�ny podle projektové 
dokumentace stavby, dle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních p�edpis� a 
v souladu s rozhodnutími ve�ejnoprávních orgán�. Na zjišt�né nedostatky upozorní zápisem ve stavebním 
deníku, p�ípadn� je oznámí zhotoviteli doporu�eným dopisem. Zhotovitel je povinen umožnit zástupc�m 
objednatele kontrolu všech �inností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. 

10.8. Technický dozor bude vykonáván ob�asn�. 

10.9. Technický dozor je oprávn�n vydat zam�stnanc�m zhotovitele p�íkaz k p�erušení prací, pokud odpov�dný 
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpe�nost provád�ného díla nebo hrozí-li jiné 
závažné hospodá�ské škody. 

10.10. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dn�, jejichž �etnost a termín bude technickým 
dozorem stanoven p�i p�edání staveništ� a následn� dle pot�eby. 

10.11. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nep�ístupnými, je objednatel 
oprávn�n prov��it a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto prov��ení 
provede TDS, nebo jím pov��ená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prost�ednictvím 
zápis� ve stavebním deníku ke kontrole t�chto prací a konstrukcí minimáln� t�i pracovní dny p�ed tím, než 
tato skute�nost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel 
po provedení fotodokumentace oprávn�n tyto práce a konstrukce zakrýt a pokra�ovat v realizaci díla. 
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute�nosti informovat, m�že objednatel požadovat 
dodate�nou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené. 

10.12. Objednatel má právo zú�ast�ovat se prost�ednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a test� provád�ných 
zhotovitelem a má rovn�ž právo p�izvat k nim odpov�dné zam�stnance budoucího provozovatele díla. 
V p�ípad� opakované kontroly, zkoušky nebo testu z d�vod�, které leží na stran� zhotovitele, hradí 
náklady na jejich opakování zhotovitel. 

10.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v�as k ú�asti na kontrolách všech �ástí stavby, 
respektive jednotlivých stavebních objekt� nebo provozních soubor� mezi zhotovitelem a jeho dodavateli. 
Objednatel, respektive TDS, m�že p�ipomínkovat pr�b�h �i výsledky takovýchto kontrol formou pokynu 
zhotoviteli ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen na základ� t�chto pokyn� zjednat nápravu. 

10.14. Zhotovitel je povinen vyrozum�t objednatele, resp. TDS, nejmén� p�t pracovních dn� p�edem o termínech 
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstran�ní vyt�ených vad do deseti pracovních dn� ode dne ukon�ení 
p�edm�tných kontrol, pokud to je technicky možné. Za vadu, kterou je t�eba odstranit, se považuje taktéž 
neschválené odchýlení se od projektové dokumentace.

10.15. V p�ípad� sporu hodnocení jakosti a kvality p�edm�tu díla nebo jeho �ásti, který bude mít za následek, že 
mezi smluvními stranami nedojde k dohod�, p�izve objednatel specialistu v oboru nebo soudního znalce. 
Vzniklé náklady ponese strana, která spor prohraje. 

10.16. Zhotovitel garantuje, že veškeré dodané v�ci mohou být p�evedeny na objednatele bez práv t�etích osob. 
Zhotovitel osvobozuje objednatele od p�ípadných nárok� t�etích osob na první výzvu. 

10.17. Zhotovitel vyzna�í do t�ech vyhotovení projektové dokumentace stavby zm�ny prací provedené 
p�i realizaci díla. Dokumentaci upravenou dle skute�ného provedení p�edá objednateli nejpozd�ji 
p�i jednání o p�edání a p�evzetí p�edm�tu díla. Zhotovitel se zavazuje na stavb� pr�b�žn� dopl�ovat 
dokumentaci skute�ného provedení díla, zejména zam��ení skute�ného stavu provedení prací a dodávek, 
které budou p�i dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nep�ístupnými. Dokumentace skute�ného 
provedení stavby bude spl�ovat náležitosti P�ílohy �. 7 k vyhlášce �. 499/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

11. Provád�ní díla a subdodavatelský systém 

11.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouv�, na svou odpov�dnost a 
ve sjednané dob�. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pr�b�hu výstavby díla pe�liv� fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce, 
které budou v pr�b�hu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uložena na CD a stane 
se sou�ástí dokumentace skute�ného provedení díla. Stejn� budou zdokumentovány i p�ístupové cesty a 
komunikace. Dále bude zhotovitel po�izovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto se 
zavazuje p�edat objednateli sou�asn� s p�edáním díla.  

11.3. Zhotovitel v plné mí�e odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveništ� a zabezpe�í jejich vybavení 
ochrannými pracovními pom�ckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické p�edpisy. Zhotovitel 
je povinen p�i provád�ní stavby dodržovat p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce, zejména na�ízení vlády 
�. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích. 

11.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat zam�stnanci zhotovitele mající p�íslušnou kvalifikaci. Doklad 
o p�íslušné kvalifikaci zam�stnanc� je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  

11.5. Zhotovitel je povinen p�i realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpe�nostní p�edpisy, veškeré 
zákony a jejich provád�cí vyhlášky, které se týkají jeho �innosti. Pokud porušením t�chto p�edpis� vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a 
proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho �inností.  

11.6. Nerespektování písemných požadavk� TDS týkajících se kvality a bezpe�nosti díla, m�že být 
pro objednatele d�vodem k p�erušení prací �i celé stavby, v�etn� zastavení plateb zhotoviteli. V p�ípad�
nerespektování pokyn� k zastavení nese zhotovitel odpov�dnost za veškeré vzniklé škody. Takto 
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p�erušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín dokon�ení díla 
dle této smlouvy.  

11.7. Zhotovitel je povinen v pr�b�hu prací p�edložit objednateli k posouzení návrhy úprav postup� organizace 
výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména p�i vzniku okolností, které zadávací 
dokumentace nep�edpokládala.  

11.8. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého p�ípadného subdodavatele. Obsahem návrhu bude 
specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou p�edm�tem subdodávky, p�esná specifikace stavebních 
objekt� �i jejich díl�ích �ástí nebo provozních soubor� s uvedením v�cného i finan�ního objemu prací 
v�etn� vy�íslení procentuálního podílu k celkové cen� díla. Sou�asn� zhotovitel prokáže odbornou 
zp�sobilost všech subdodavatel� uvedením n�kolika jimi provedených staveb �i dodávek odpovídajících 
charakterem a rozsahem sv��ené subdodávce. V p�ípad� porušení tohoto ustanovení není objednatel 
povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá zm�na ve 
struktu�e a podílu prací jednotlivých subdodavatel� oproti p�edložené nabídce zhotovitele, na základ� které 
byla uzav�ena tato smlouva. Bez p�edchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou 
zm�nu realizovat.  

11.9. V p�ípad�, že zhotovitel prokázal prost�ednictvím subdodavatele spln�ní kvalifikace v rámci podání 
nabídky na ve�ejnou zakázku na realizaci stavby, zm�na tohoto subdodavatele v rámci pln�ní p�edm�tu 
ve�ejné zakázky není p�ípustná. Zhotovitel je oprávn�n zm�nit subdodavatele, prost�ednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím �ízení kvalifikaci, pouze v p�ípad�, že po uzav�ení smlouvy: 

•  subdodavatel p�estane spl�ovat kvalifikaci, jejímž prost�ednictvím zhotovitel v zadávacím �ízení, 

•  v��i subdodavateli bylo zahájeno insolven�ní �ízení, 

• subdodavatel p�erušil nebo ukon�il svou �innost. 

11.10. Nastane-li n�která ze skute�ností uvedených v odst. 11. 9. tohoto �lánku obchodních podmínek, je 
zhotovitel povinen objednatele prokazateln� písemn� uv�domit do p�ti pracovních dn� po jejich zjišt�ní. 
Sou�asn� je zhotovitel povinen do p�ti pracovních dn� od zjišt�ní n�které z nastalých skute�ností p�edložit 
objednateli pot�ebné dokumenty prokazující spln�ní kvalifikace jiným subdodavatelem. 

11.11. Smluvní strany výslovn� vylu�ují aplikaci § 2591 ob�anského zákoníku, p�i�emž v p�ípad�, že objednatel 
neposkytne pot�ebnou sou�innost, je vždy povinen zajistit náhradní pln�ní. Odstoupit od smlouvy m�že 
zhotovitel jen v p�ípad�, kdy pro ne�innost objednatele nelze ani p�es výzvu a poskytnutí p�im��ené lh�ty 
k poskytnutí sou�innosti provád�t dílo v�bec. 

12. P�edání díla 
12.1. Zhotovitel je povinen písemn� oznámit objednateli nejpozd�ji sedm pracovních dn� p�ed termínem 

dokon�ení dle �l. Doba pln�ní díla kdy bude dílo p�ipraveno k p�edání. Objednatel je pak povinen 
nejpozd�ji do p�ti dn� od termínu oznámeného zhotovitelem svolat p�edávací a p�ejímací �ízení.  

12.2. Zhotovitel je povinen p�edat p�edm�t díla a doložit u p�ejímacího �ízení doklady o použitých materiálech a 
dodávkách v�etn� atest� s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace a 
dle p�ípadných schválených zm�n, zadávacích podmínek ve�ejné zakázky a v souladu se svou nabídkou 
ve�ejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen p�edložit veškeré doklady nutné k vydání p�ípadného 
kolauda�ního souhlasu, zejména:  

a) projektová dokumentace se zakreslením všech zm�n podle skute�ného stavu provedených prací 
v po�tu vyhotovení 3 x tišt�né a 1 x digitální ve formátu PDF, 

b) geodetické zam��ení skute�ného stavu realizovaného díla v po�tu vyhotovení 2 x v grafickém a 1 x 
v digitálním tvaru, 

c) geometrické plány odsouhlasené katastrálním ú�adem pro ú�ely majetkoprávního vypo�ádání 
s majiteli dot�ených pozemk� a pro z�ízení v�cných b�emen, eventuáln� práva stavby v po�tu 
vyhotovení 6 x, 

d) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla, 

e) knihu kontrol a zkoušek obsahující výsledky, zápisy a doklady o zdárném provedení všech  
p�edepsaných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu, 
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f) knihu dodate�ných prací, dodávek a služeb, odpo�t� a zm�n, 

g) doklad o vytý�ení stavby oprávn�ným geodetem, 

h) doklady o p�evzetí pozemk� dot�ených stavbou jejich majiteli nebo uživateli, 

i) doklady o vytý�ení stavbou dot�ených podzemních sítí, 

j) doklady o zp�tném p�evzetí stavbou dot�ených inženýrských sítí od p�íslušných vlastník� �i správc�
sítí, 

k) originál stavebních deník�, 

l) doklady o likvidaci odpad� v souladu s platnými p�edpisy,  

m) revizní zprávy. 

12.3. O pr�b�hu p�ejímacího �ízení po�ídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedod�lk�, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstran�ní. Pokud objednatel dílo odmítá p�evzít, je 
povinen uvést do protokolu svoje d�vody.  

12.4. Dílo je považováno za dokon�ené po ukon�ení všech prací a �inností v rozsahu �lánku "P�edm�t díla" této 
smlouvy, pokud jsou ukon�eny �ádn� a v�as a pokud zhotovitel p�edal objednateli zejména doklady 
uvedené v odst. 12. 2. tohoto �lánku obchodních podmínek.  

12.5. Objednatel je oprávn�n p�evzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy �ádn� spln�no, v�etn�
doklad� o zkouškách, m��ení a projektové dokumentace skute�ného provedení stavby a prokázání spln�ní 
�inností definovaných v �lánku "P�edm�t díla" této smlouvy.  

12.6. V p�ípad� požadavku objednatele na p�ed�asné užívání díla, p�ípadn� jeho �ásti, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostate�ném p�edstihu.  

12.7. P�evzetí díla pouze pro ú�ely vydání kolauda�ního souhlasu bude provedeno stranami pouze v p�ípad�, že 
o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že p�íslušný správní orgán bude vyžadovat 
p�ed zahájením �ízení o vydání kolauda�ního souhlasu p�evzetí díla objednatelem a dílo nebude �ádn�
provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro ú�ely �ízení o 
vydání kolauda�ního souhlasu. Zápis o takovémto p�evzetí pouze pro ú�ely kolaudace bude z�eteln�
ozna�en jako p�evzetí pouze pro ú�ely kolaudace a popis vad a nedod�lk� bude v tomto p�ípad� pouze 
orienta�ní. Po �ádném provedení díla bude následovat p�evzetí díla, tak jak je to p�edpokládáno v této 
smlouv�.  

12.8. Zhotovitel p�edloží objednateli seznam subdodavatel� podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona �.137/2006 
Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

12.9. Kompletn� provedený p�edm�t díla jsou oprávn�ni za objednatele p�evzít statutární orgány, jejich zástupci 
a osoby uvedené v této smlouv� o dílo, za zhotovitele jsou oprávn�ni kompletn� provedené dílo p�edat 
statutární orgány, jejich zástupci, osoby uvedené v této smlouv� o dílo a stavbyvedoucí. 

13. Smluvní pokuty 
13.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatn� za každou vadu �i nedod�lek 

ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle �lánku „Cena díla, platební a faktura�ní podmínky“ této 
smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzv� objednatele v p�ípad�, že nesplní termíny odstran�ní 
vad a nedod�lk� sjednané v zápise o p�evzetí.  

13.2. V p�ípad� nespln�ní termínu dokon�ení díla, �i díl�ího termínu dokon�ení stavební �ásti díla dle �lánku 
„Doba pln�ní díla“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 
z celkové ceny díla bez DPH podle �lánku „Cena díla, platební a faktura�ní podmínky“ této smlouvy za 
každý den prodlení.  

13.3. V p�ípad� nedodržení dohodnutého termínu pro odstran�ní vad reklamovaných v záru�ní dob� zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH podle �lánku „Cena díla, 

platební a faktura�ní podmínky“ této smlouvy za každý den prodlení s odstran�ním vad.  
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13.4. Za porušení povinnosti ml�enlivosti podle �lánku "Povinnost ml�enlivosti a ochrana informací" t�chto 
obchodních podmínek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K�, a to za 
každý jednotlivý p�ípad porušení povinnosti.  

13.5. P�i porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. �lánku 11. t�chto obchodních podmínek je 
objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K� za každé porušení.  

13.6. P�i porušení povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zákona �.137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, sjednané v odst. 11. 8. �lánku 11. t�chto obchodních podmínek, je 
objednatel oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- K� za každý i zapo�atý den 
prodlení. 

13.7. Objednatel je oprávn�n vyú�tovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000,- K� za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouv�, na 
které byl písemnou formou upozorn�n.  

13.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavin�ní a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé stran� škoda, kterou lze vymáhat samostatn�. Smluvní pokuty se nezapo�ítávají 
na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dn� od doru�ení 
výzvy k zaplacení (sank�ního dokladu). Smluvní pokuty lze uložit opakovan� za každý jednotlivý p�ípad 
porušení povinnosti.  

13.9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními p�edpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel u�iní nebo opomene u�init v d�sledku porušení takové povinnosti následné 
�innosti, v jejichž d�sledku bude sankcionován ze strany orgán� ve�ejné správy, je zhotovitel povinen tuto 
�ástku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.  

13.10. Objednatel je oprávn�n jednostrann� zapo�íst své nároky na zaplacení smluvní pokuty v��i nárok�m 
zhotovitele na úhradu ceny díla.  

14. Odstoupení od smlouvy 
14.1. Objednatel je oprávn�n odstoupit od této smlouvy:  

a) v p�ípad�, že probíhá insolven�ní �ízení proti majetku zhotovitele, v n�mž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolven�ní návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele neposta�uje k úhrad�
náklad� insolven�ního �ízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
neposta�ující;  

b) v p�ípad� podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v p�ípad�:  

• prodlení s �ádným zhotovením díla, po dobu delší než t�icet dn�,  

• prodlení s �ádným protokolárním p�edáním díla delším než t�icet dn�,  

• neoprávn�ného zastavení �i p�erušení prací na díle na dobu delší než patnáct dn� v rozporu s touto 
smlouvou,  

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstran�no ani v dodate�né p�im��ené 
lh�t� �trnácti dn�,  

• kdy zhotovitel využil k pln�ní p�edm�tu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího �ízení na ve�ejnou zakázku nebo bez p�edchozího písemného 
souhlasu objednatele,  

• v jiném touto smlouvou výslovn� upraveném p�ípad�.  

14.2. Objednatel je oprávn�n odstoupit od této smlouvy v p�ípad�, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího �ízení Ve�ejné zakázky nepravdivé �i zkreslené informace, které by m�ly z�ejmý vliv na výb�r 
zhotovitele pro uzav�ení této smlouvy.  

14.3. Objednatel je oprávn�n p�ed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace akci kdykoliv zrušit a odstoupit 
od smlouvy, a to pro p�ípad, že dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez možnosti uplatn�ní sankcí 
a nároku na náhradu škody v��i objednateli.  

14.4. Objednatel je oprávn�n od smlouvy odstoupit po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to bez možnosti 
uplatn�ní sankcí a nároku na náhradu škody v��i objednateli, v p�ípad�, že 
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• objednatel nebude akceptovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace z d�vodu, že mu nebyla poskytnuta 
dotace pro pln�ní p�edm�tu smlouvy v požadované výši, nebo 

• bude v pr�b�hu pln�ní p�edm�tu smlouvy zastaveno dota�ní financování.  

14.5. Smluvní strany jsou oprávn�ny od této smlouvy odstoupit rovn�ž za podmínek stanovených ob�anským 
zákoníkem nebo jinými právními p�edpisy, v platném zn�ní.  

14.6. Odstoupení od smlouvy musí být u�in�no písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
smluvní stran�, ú�inky odstoupení nastávají dnem doru�ení oznámení druhé stran�. V pochybnostech se 
má za to, že odstoupení bylo doru�eno do p�ti dn� od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.  

14.7. V p�ípad� odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžit� opustit staveništ� a vyklidit za�ízení 
staveništ� nejpozd�ji do patnácti dn� od ú�inností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 
v takovém p�ípad� povinen u�init veškerá pot�ebná opat�ení k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 
objednateli v d�sledku ukon�ení �inností zhotovitele a o t�chto opat�eních objednatele bezprost�edn�
informovat. V opa�ném p�ípad� odpovídá zhotovitel za škodu zp�sobenou v d�sledku porušení této 
povinnosti. Objednatel se zavazuje p�evzít a zhotovitel se zavazuje p�edat dosud provedené práce i 
nedokon�ené dodávky do p�ti dn� ode dne ú�innosti odstoupení od této smlouvy. O takovém p�edání a 
p�evzetí bude po�ízen ob�ma stranami zápis s náležitostmi protokolu o p�edání a p�evzetí díla, tj. bude 
v n�m podrobn� popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 
nedod�lky a sjednán zp�sob a termín jejich odstran�ní. Objednatel má v p�ípad� odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstran�ní takových vad.  

14.8. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukon�ení trvají a z�stávají v platnosti ujednání 
stran týkající se odpov�dnosti za vady díla, záruky za jakost a záru�ní doby, smluvních pokut, vlastnictví 
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouv�.  

14.9. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základ� ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující:  

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen�ných zp�sobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,  

• zhotovitel provede finan�ní vy�íslení provedených prací a vyhotoví fakturu,  

• zhotovitel odveze veškerý sv�j nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,  

• zhotovitel vyzve písemn� objednatele k p�evzetí �ásti díla a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dn� po obdržení zahájit díl�í p�ejímací �ízení,  

• strana, která d�vodné odstoupení od smlouvy zap�í�inila, je povinná uhradit druhé stran� veškeré 
náklady jí vzniklé z d�vodu odstoupení od smlouvy, v�etn� náhrady škody. 

14.10. Smluvní strany výslovn� vylu�ují aplikaci § 2595 ob�anského zákoníku, p�i�emž zhotovitel není oprávn�n 
od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného p�íkazu nebo s použitím z�ejm�
nevhodné v�ci, leda by provád�ní díla podle nevhodného p�íkazu nebo s použitím z�ejm� nevhodné v�ci 
ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v d�sledku takového postupu hrozila zna�ná škoda na majetku. 

15. Povinnost ml�enlivosti a ochrana informací 
15.1. Zhotovitel se zavazuje b�hem pln�ní této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzav�ena, 

zachovávat ml�enlivost o všech skute�nostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím pln�ním. 
Tím není dot�ena možnost zhotovitele uvád�t �innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, pop�ípad� rozsahu stanoveném zadavatelem �i 
organizátorem konkrétního výb�rového nebo zadávacího �ízení.  

15.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v p�ísné d�v�rnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „d�v�rné informace“) dodané nebo p�ijaté v jakékoli form� nebo poskytnuté a dané k dispozici 
objednatelem.  

15.3. Zhotovitel se zavazuje v�novat d�v�rným informacím stejnou ochranu, pé�i a pozornost, jakou v�nuje 
svým vlastním d�v�rným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele 
zejména D�v�rné informace nesd�lí, neposkytne nebo neumožní získat d�v�rné informace žádné t�etí 
osob� ani subjektu.  
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15.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy p�i pln�ní svých povinností p�ijdou 
jeho pov��ení zam�stnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona �. 101/2000 Sb., 
o ochran� osobních údaj�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, u�iní veškerá opat�ení, aby nedošlo 
k neoprávn�nému nebo nahodilému p�ístupu k t�mto údaj�m, k jejich zm�n�, zni�ení �i ztrát�, 
neoprávn�ným p�enos�m, k jejich jinému neoprávn�nému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento 
zákon. Zhotovitel nese plnou odpov�dnost a právní d�sledky za p�ípadné porušení zákona z jeho strany.  

15.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli �i t�etí stran�, kterou porušením povinnosti ml�enlivosti nebo jiné 
své povinnosti v tomto �lánku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením zp�sobené. Povinnosti 
zhotovitele vyplývající z ustanovení p�íslušných právních p�edpis� o ochran� utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto �lánku dot�eny.  

15.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladn� oznámit objednateli, pokud se dozví o skute�nostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
p�edm�tné ve�ejné zakázky.  

15.7. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona �. 137/2006 Sb., o ve�ejných zakázkách, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� uve�ej�ovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.  

16. Povinnosti zhotovitele 
16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pov��eným zam�stnanc�m státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). 

Stejn� tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pov��eným osobám a osob�
vykonávající stavební dozor.  

16.2. Zhotovitel umožní pracovník�m objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb 
po staveništi a p�ístup do všech �ástí se stavbou souvisejících.  

16.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat p�íslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu 
ve smyslu zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, po dobu stanovenou 
v tomto zákon�, nejmén� však deset let od poslední platby.  

16.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy o dílo má uzav�enou pojistnou smlouvu, jejímž 
p�edm�tem je pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou zhotovitelem t�etí osob� v souvislosti 
s výkonem jeho �innosti. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záru�ní 
doby bude pojišt�n ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného pln�ní pod �ástku 
uvedenou ve smlouv�. 

16.5. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel pln� chrán�n 
proti ztrátám, výdaj�m, náklad�m, újm�, škod� �i odpov�dnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí 
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základ� pojišt�ní uzav�ených ve smyslu odst. 16. 4. tohoto �lánku 
odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpov�dnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, 
újmou, škodou �i odpov�dností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti 
osob.  

16.6. Pokud �inností zhotovitele dojde ke zp�sobení škody objednateli nebo t�etím osobám z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo nepln�ním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících ze smlouvy o dílo je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 
to možné, tak finan�n� uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

16.7. Smluvní strany výslovn� vylu�ují aplikaci § 2597 odst. 2 ob�anského zákoníku a zhotovitel tedy není 
oprávn�n opat�it žádné v�ci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele. 

16.8. Zhotovitel není oprávn�n postoupit jakákoliv práva nebo nároky související se smlouvou o dílo na t�etí 
osoby. 

17. Zm�ny smlouvy, oznámení, p�ílohy 

17.1. Smlouvu o dílo lze m�nit na základ� dohody stran pouze písemnými a vzestupn� �íslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za zm�nu smlouvy nepovažují.  
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17.2. Nastanou-li u n�které ze smluvních stran skute�nosti bránící �ádnému pln�ní této smlouvy o dílo, je 
povinna to do t�í dn� oznámit druhé stran� a vyvolat jednání oprávn�ných zástupc�.  

17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se p�edpokládá dle této smlouvy, budou 
uskute�n�ny písemn� a budou doru�eny druhé stran� bu� osobn�, nebo doporu�eným dopisem, oproti 
potvrzení p�ijetí, a to na adresu jeho sídla. 

17.4. Každá ze stran m�že zm�nit svou doru�ovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé stran�
v souladu s tímto ustanovením.  

18. Rozhodné právo 
18.1. Právní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo se �ídí zákony �eské republiky, zejména zákonem �. 89/2012 

Sb., ob�anský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují �ešit nejprve 
dohodou a není-li to možné, pak podle p�íslušných ustanovení právních p�edpis� �eské republiky.  

19. Záv�re�ná ustanovení 
19.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provád�ní díla jsou specifikovány:  

• v smlouv� o dílo,  

• v zadávací dokumentaci ve�ejné zakázky,  

• v nabídce vít�zného uchaze�e.  

• Výše zmín�né dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysv�tlující a dopl�ující, 
avšak v p�ípad� jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou p�ednost v po�adí výše stanoveném.  

19.2. Odchylná ujednání ve smlouv� o dílo mají p�ed zn�ním obchodních podmínek p�ednost. 
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