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1. Úvodní ustanovení
1.1.

Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péþí prostudoval a detailnČ se seznámil se zadávacími
podmínkami a s projektovou dokumentací, a tímto zároveĖ provČĜil, že projektová dokumentace a další
závazné podklady a pokyny objednatele týkající se pĜedmČtu smlouvy nemají vady a nedostatky zjistitelné
pĜi vynaložení náležité odborné péþe, neobsahují nevhodná Ĝešení, materiály, konstrukce a technologie,
výsledky výpoþtĤ nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry a dílo je takto možno realizovat
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v þlánku "Cena díla, platební a fakturaþní podmínky" tČchto
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 þlánku
"Cena díla, platební a fakturaþní podmínky" tČchto obchodních podmínek.

1.3.

V pĜípadČ, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 1. 2. až 1. 3. tČchto obchodních
podmínek jako nepravdivá v dĤsledku posouzení veškerých podkladĤ bez náležité odborné péþe a došlo
by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladĤm v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel
za škodu takto vzniklou, popĜípadČ jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady. Objednatel neodpovídá
vĤþi zhotoviteli za škodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatelĤ v dĤsledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

1.4.

Zhotovitel prohlašuje, že je odbornČ zpĤsobilý k zajištČní pĜedmČtu smlouvy.

2. Všeobecné povinnosti zhotovitele
2.1.

Zhotovitel se zavazuje na svĤj náklad a na své nebezpeþí zhotovit pro objednatele dílo dle schválené
projektové dokumentace, soupisu prací a dodávek s výkazem výmČr a zadávacích podmínek výbČrového
Ĝízení, tvoĜících nedílnou souþást zadávací dokumentace, pĜi respektování rozhodnutí a vyjádĜení
pĜíslušných státních orgánĤ a správcĤ technické, dopravní a veĜejné infrastruktury (dále jen „stavba“ nebo
„dílo“). Souþástí plnČní pĜedmČtu smlouvy je pĜedání všech atestĤ, osvČdþení, protokolĤ a certifikátĤ o
zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodČ a pĜíslušné dokumentace v souladu se zákonem þ.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zmČnČ a doplnČní nČkterých zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ a jeho provádČcími pĜedpisy pro veškeré vČci, práce a služby použité pĜi zhotovení
díla, zajištČní kontroly kvality provádČní díla, poskytnutí všech práv z prĤmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví umožĖující Ĝádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skuteþného
provedení díla a poskytnutí záruk za dílo.

2.2.

Dílo se zhotovitel zavazuje provést s potĜebnou odbornou péþí a pĜedat je objednateli v ujednaném þase a
obstará vše, co je k provedení díla potĜeba. Dílo se zavazuje provést v souladu s podmínkami všech
pravomocných rozhodnutí orgánĤ státní správy, pĜedpisy upravujícími provádČní staveb, ustanoveními této
smlouvy a s projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje dílo pĜevzít a zaplatit jeho cenu.

2.3.

Souþástí díla jsou i následující práce a þinnosti:
a)

Dokumentace, povodĖové plány, geodetické práce:
(1) Zhotovitel zajistí zpracování Plánu opatĜení pro pĜípad havárie a jeho pĜedložení objednateli.
(2) Zhotovitel zajistí zpracování povodĖového plánu stavby vþetnČ zajištČní všech náležitostí a
potvrzení jeho souladu s povodĖovým plánem obce pĜíslušným povodĖovým orgánem obce.
Pokud stavba pĜesahuje svým rozsahem nebo vlivem na okolí významnČ území obce, zajistí
potvrzení souladu povodĖovým orgánem nadĜízeným povodĖovému orgánu obce.
(3) Zhotovitel zajistí zhotovení dokumentace skuteþného provedení díla vþetnČ geodetického
zamČĜení skuteþného stavu s tím, že budou zĜetelnČ vyznaþeny odchylky od pĤvodní
dokumentace pro provedení díla. Projektová dokumentace skuteþného provedení bude
objednateli pĜedána ve 3 tištČných paré a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu PDF.
Geodetické zamČĜení skuteþného stavu ve 2 paré + CD. Veškerá geodetická dokumentace bude
zpracována v souladu s organizaþní smČrnicí objednatele s názvem „Tvorba a správa geodetické
dokumentace“.
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(4) Zhotovitel zajistí zhotovení geometrických plánĤ pro úþely majetkoprávního vypoĜádání s majiteli
dotþených pozemkĤ a geometrických plánĤ pro zĜízení vČcných bĜemen. Zhotovitel zajistí
odsouhlasení geometrických plánĤ pĜíslušným katastrálním úĜadem. Geometrické plány budou
pĜedány 6 x v papírové podobČ a 1 x v digitální podobČ.
(5) PĜed pĜedáním geometrických plánĤ na pĜíslušný Katastrální úĜad zhotovitel pĜedloží vypracované
geometrické plány objednateli ke kontrole vČcné správnosti.
(6) Zhotovitel zajistí veškeré geodetické práce a doplĖující prĤzkumy souvisejících se zhotovením
díla.
(7) Zhotovitel zajistí vytýþení veškerých podzemních zaĜízení.
(8) Zhotovitel zajistí vytýþení stavby odpovČdnou osobou vþ. protokolu o vytýþení stavby.
b)

Podmínky vyplývající z pĜíslušných povolení orgánĤ státní správy:
(1) Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady dodrží všechny podmínky stanovené dokumenty, které
od objednatele pĜevzal ke dni podpisu této smlouvy a též všech dalších povolení a dokumentĤ,
které budou vydány dotþenými orgány státní správy a dotþenými právními subjekty pĜed nebo po
zahájení stavebních prací (napĜ. podmínky vyplývající z ohlášení stavby zaĜízení jednotlivých
stavenišĢ) a které mu objednatel bez zbyteþného odkladu pĜedá, zejména rozhodnutí o umístČní
stavby – územní rozhodnutí, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby, závazné
stanovisko – souhlas se zásahem do VKP, rozhodnutí o výjimce ze základních podmínek ochrany
zvláštČ chránČných druhĤ rostlin a živoþichĤ, povolení ke kácení dĜevin, povolení nakládání
s vodami (mimoĜádné manipulace) apod.

c)

OpatĜení na komunikacích a dotþených nemovitostech, pĜístupy:
(1) V pĜípadČ, 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 dotþených pozemkĤ sám na své náklady. Tyto náklady jsou zahrnuty do
celkové ceny díla.
(2) Zhotovitel provede pĜed zahájením vlastní realizace stavby fotodokumentaci stávajícího stavu
pĜístupových komunikací a dotþených pozemkĤ.
(3) Zhotovitel bude veškeré komunikace a pozemky použité v rámci výstavby udržovat po dobu
výstavby v odpovídajícím stavu (þistotČ) a po dokonþení je v pĜípadČ poškození uvede do
pĜedchozího stavu na vlastní náklady.
(4) Zhotovitel se zavazuje, že pokud pĜi realizaci prací dojde k þásteþnému a postupnému omezení
dopravy, zajistí na konkrétní dopravnČ inženýrské opatĜení souhlasy pĜíslušných orgánĤ.
(5) Zhotovitel v pĜípadČ potĜeby zajistí souhlas se zvláštním užíváním komunikací.
(6) Zhotovitel v pĜípadČ potĜeby zajistí zĜízení a likvidaci dopravního znaþení vþetnČ pĜípadné
svČtelné signalizace.
(7) Zhotovitel v pĜípadČ potĜeby zajistí vydání a projednání dopravnČ-inženýrského rozhodnutí.
(8) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vytýþení hranic staveništČ podle projektové dokumentace. Dále
se zhotovitel zavazuje, že nejpozdČji pĜi pĜedání a pĜevzetí dokonþeného díla pĜedloží objednateli
písemná souhlasná vyjádĜení vlastníkĤ a pĜípadných uživatelĤ všech pozemkĤ dotþených stavbou
s jejich koneþnou úpravou po dokonþení prací. Nebudou-li požadovaná vyjádĜení objednateli
pĜedložena, nebude možno dílo pĜevzít.
(9) Pokud je stavba nebo její þást situována na hranici pozemku objednatele a jiného vlastníka, nebo
v pĜípadČ sporu o polohu vlastnické hranice, zajistí zhotovitel pĜed zahájením stavebních prací
oficiální geodetické vytýþení hranic pozemkĤ v terénu.
(10) Zhotovitel pĜed zahájením prací provede pasportizaci stávajících nemovitostí (vþ. pozemkĤ) a
jejich pĜíslušenství (ploty, zpevnČné plochy, výsadba apod.) a popíše jejich technický stav a
zdokumentuje veškerá patrná poškození. Zhotovitel na sebe pĜebírá plnou odpovČdnost a
dĤkazní bĜemeno v pĜípadČ uplatĖování nárokĤ na náhradu škody vznesených ze strany majitelĤ
þi uživatelĤ dotþených pozemkĤ. Této skuteþnosti pĜizpĤsobí rozsah a podrobnost pasportizace.
Souþástí pĜedmČtu plnČní díla bude provedení opatĜení vyplývajících ze stanovisek dotþených
vlastníkĤ nemovitostí - napĜ. úprava vjezdĤ, plotĤ, opČrných zídek, vrat, zpevnČných ploch dotþené plochy budou uvedeny do pĜedchozího stavu vþetnČ obnovy trávníkĤ a pĜípadné
náhradní výsadby.
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d)

PĜeložky inženýrských sítí
(1) Zhotovitel zajistí šetĜení o podzemních sítích, dle potĜeby u tČch vyjádĜení, která pozbudou
platnost do doby realizace prací, zajistí vyjádĜení nová u pĜíslušných správcĤ sítí. PĜi výskytu
podzemních vedení zajistí jejich vytýþení a doklad o vytýþení pĜedá objednateli. PĜi provádČní
prací zajistí odbornou ochranu dotþených podzemních sítí proti poškození. Zhotovitel pĜedloží
objednateli doklad o zpČtném pĜevzetí dotþených inženýrských sítí od pĜíslušných vlastníkĤ þi
správcĤ sítí. Tato þinnost je zakalkulována v cenČ pĜedmČtu díla.
(2) Zhotovitel zajistí, že práce provádČné v jejich ochranných pásmech inženýrských sítí budou
realizovány dle podmínek daných správci jednotlivých sítí.

e)

ZaĜízení staveništČ
(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své náklady ohlášení všech staveb zaĜízení staveništČ dle § 104
odst. 1 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ a zajistí jejich provoz a údržbu bČhem celé doby provádČní tČchto
prací. V pĜípadČ požadavku povolovacího orgánu si zajistí zhotovitel pro zaĜízení staveništČ
stavební povolení (pokud úĜad nepovolí ohlášení).
(2)

Zhotovitel do své cenové nabídky zapoþítal kompletní náklady na zaĜízení staveništČ a jeho
provoz. V zaĜízení staveništČ zajistí zhotovitel místnost pro TDS vþetnČ jejího zaĜízení a vybavení
(nábytek, osvČtlení, vytápČní).

(3) Zhotovitel zajistí, že veškerá zaĜízení staveništČ budou zajištČna proti vstupu cizích osob,
v pĜípadČ potĜeby budou napojena na el. energii popĜ. další inženýrské sítČ a opatĜena
informaþními tabulemi. Zhotovitel umístí informaþní tabule se zákazem vstupu a vjezdu
nepovolaným osobám a vozidlĤm u vjezdĤ na staveništČ.
(4) Zhotovitel zajistí likvidaci všech objektĤ zaĜízení staveništČ vþetnČ pĜipojení na sítČ.
(5) Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a staveništČ, bezpeþnost pĜi provádČní stavby ve smyslu
bezpeþnosti práce a ochrany životního prostĜedí. Zhotovitel bude odpovídat za to, že nepovolané
osoby nebudou mít pĜístup na staveništČ.
(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zaĜízení staveništČ a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou
a provozem nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a vodních tocích a po ukonþení
prací uvést staveništČ do pĜedchozího stavu.
(7) BČhem realizace stavby se zhotovitel postará o to, aby na staveništi nebyly žádné zbyteþné
pĜekážky, a zajistí skladování nebo odstranČní veškerého vybavení zhotovitele nebo
nadbyteþného materiálu. Zhotovitel vyþistí staveništČ a odstraní z nČj veškerý odpad, suĢ a
pomocné stavby, jichž už není tĜeba.
(8) Zhotovitel provede taková opatĜení, aby plochy v obvodu staveništČ nebyly zneþištČny ropnými a
jinými podobnými produkty.
(9) Hranice staveništČ dané projektovou dokumentací jsou pro zhotovitele závazné.
(10) V pĜípadČ požadavku na zajištČní vČtších ploch zaĜízení staveništČ je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své náklady vþetnČ zajištČní potĜebných povolení, pokud to vyžaduje stavební
zákon.
(11) Zhotovitel zajistí, aby nebyly pĜekroþeny limity prašnosti a hluþnosti dané obecnČ závaznou
vyhláškou. Pokud budou tyto limity pĜekroþeny, je povinností zhotovitele pĜijmout taková opatĜení,
aby pĜekroþeny nebyly.
f)

Ostatní podmínky:
(1) Zhotovitel zajistí péþi o nepĜedané dílo, jeho ošetĜování a pĜípadná zimní opatĜení.
(2) Zhotovitel zajistí doklady o pĜedání dĜevní hmoty vzniklé smýcením porostĤ k dalšímu využití.
DĜevní hmota bude pĜednostnČ nabídnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smýcena.
(3) Zhotovitel zajistí, aby veškerá zeleĖ v prostoru staveništČ a v jeho bezprostĜední blízkosti, které
by mohlo hrozit potenciální riziko poškození od mechanizace, bude pĜed zapoþetím prací
ošetĜena dle požadavku ýSN 83-9061 – „Technologie vegetaþních úprav v krajinČ – Ochrana
stromĤ, porostĤ a vegetaþních ploch pĜi stavebních þinnostech“.
(4) Zhotovitel prohlašuje, že v dobČ podání nabídky si provČĜil možnosti a aktuální stav skládek
odpadĤ a tomuto stavu pĜizpĤsobil rozvozné vzdálenosti, ceny za odstranČní nebo využití odpadĤ
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na skládkách odpadĤ a náklady na pĜípadné meziskládky odpadĤ, a veškeré náklady s tím
spojené jsou zakalkulovány v cenČ díla.
(5) Zhotovitel zajistí provedení prĤzkumu staveništČ zamČĜeného na výskyt zvláštČ chránČných druhĤ
živoþichĤ a rostlin, pokud tento prĤzkum nebyl zajištČn objednatelem. V pĜípadČ jejich výskytu
bude postupovat v souladu se zákonem þ. 114/1992 Sb., o ochranČ pĜírody a krajiny a jeho
provádČcích pĜedpisĤ. Veškeré náklady s tím spojené jsou zakalkulovány v cenČ díla.
(6) Zhotovitel zajistí, že se všemi odpady vzniklými pĜi provádČní díla (stavby), jejichž je pĤvodcem,
bude nakládáno v souladu se zákonem þ. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provádČcími
pĜedpisy. NejpozdČji pĜi pĜejímacím Ĝízení pĜedloží objednateli kopie dokladĤ o evidenci, využití
nebo odstranČní odpadĤ vzniklých v prĤbČhu realizace díla.
(7) Sedimenty, které zhotovitel vytČží z vodních tokĤ nebo vodních nádrží, jsou odpadem. Zhotovitel
je pĤvodcem tohoto odpadu a je odpovČdný za nakládání s odpadem podle zák. þ. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provádČcích pĜedpisĤ.
(8) Zhotovitel zajistí provedení veškerých pĜedepsaných rozborĤ, atestĤ a zkoušek dle pĜíslušných
norem a dalších pĜedpisĤ a naĜízení platných v ýR, kterými bude prokázáno dosažení
pĜedepsané kvality a parametrĤ dokonþeného díla. Pro realizaci tohoto díla jsou závazné
souþasné platné normy a pĜedpisy v ýR.
(9) Zhotovitel zajistí, že pĜi realizaci budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska zpĤsobilosti stavby pro navržený úþel zaruþují, že stavba pĜi správném
provedení a bČžné údržbČ po dobu pĜedpokládané existence splní požadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, požární bezpeþnost, hygienu, ochranu zdraví, životního prostĜedí a bezpeþnost
pĜi užívání stavby.
(10) Zhotovitel oznámí vlastníkĤm dotþených pozemkĤ zahájení prací a bude dodržovat dohodnuté
podmínky projednané objednatelem.
(11) Dosažení pĜedepsaných parametrĤ a kvality prokáže zhotovitel úspČšnČ provedenými zkouškami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pĜedat objednateli pĜed vlastním fyzickým
zahájením prací kontrolní a zkušební plán realizace díla, který bude obsahovat þasový plán a
seznam všech zkoušek, testĤ a kontrol provádČných v prĤbČhu zhotovení díla nebo pĜi jeho
dokonþení vþetnČ komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovnČž jméno pracovníka
zhotovitele odpovČdného za provádČní kontroly a za správnost výsledkĤ kontrol. Kontrolní a
zkušební plán, projednaný a odsouhlasený s objednatelem, bude v prĤbČhu zhotovení díla pro
zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovČdnosti za kontroly, zkoušky a testy a za Ĝádné provedení díla.
2.4.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že od objednatele pĜevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobČ pĜed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pĜedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pĜevzít jedno vyhotovení projektové dokumentace v písemné formČ. O pĜedání a pĜevzetí sepíší
a podepíší zápis.

2.5.

Rozsah provedení díla tvoĜí veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potĜebné pro Ĝádné splnČní
smluvních závazkĤ zhotovitele vþetnČ vedlejších a dodateþných þinností tak, aby pĜedmČt díla byl plnČ
funkþní a byl v souladu s pĜíslušnými technologickými pĜedpisy, projektovou dokumentací a právními
pĜedpisy. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonĤ též veškeré potĜebné
vedlejší, pomocné a dodateþné þinnosti, které jsou nezbytné pro úplné vČcné a odborné provedení
smluvních prací a výkonĤ, resp. jejich funkþnost, a to v souvislosti s ostatními dodávkami, pracemi a
výkony.

2.6.

Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval þasový a finanþní harmonogram na celou dobu výstavby v þlenČní
dle jednotlivých stavebních objektĤ a provozních souborĤ. Finanþní plnČní je v þasovém a finanþním
harmonogramu vyjádĜeno pro jednotlivé stavební objekty a mČsíce. PĜípadné zmČny þasového a
finanþního harmonogramu je za objednatele oprávnČna odsouhlasit osoba oprávnČná k podpisu smlouvy.

2.7.

Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že dílo mĤže být provedeno a
dokonþeno zpĤsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

2.8.

Smluvní strany prohlašují, že pĜedmČt smlouvy není plnČním nemožným a že smlouvu uzavírají
po peþlivém zvážení všech možných dĤsledkĤ.
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2.9.

PĜípadný nesoulad mezi jednotlivými þástmi projektové dokumentace bude smluvními stranami Ĝešen
dle následujících priorit: 1. technická specifikace, 2. výkresová þást, 3. textová þást.

3. Technické a kvalitativní parametry díla
3.1.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní tĜídČ, práce
budou provádČny v souladu s platnými právními pĜedpisy.

3.2.

Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými v pravomocných
rozhodnutích orgánĤ státní správy (zejména stavebních povoleních). Zhotovitel je dále povinen dodržovat
obecnČ závazné pĜedpisy a pĜíslušné normy vztahující se k pĜedmČtnému dílu, zejména pĜíslušná
ustanovení obþanského zákoníku, související pĜedpisy a pĜíslušné pĜedpisy, které vyplývají z projektové
dokumentace.

3.3.

Jestliže se zhotovitel musí pĜi provádČní díla nepodstatným zpĤsobem odchýlit od projektové dokumentace
díla, je povinen tuto skuteþnost oznámit bez odkladu objednateli popĜípadČ TDS prostĜednictvím
stavebního deníku. Stejnou povinnost má i pĜi podstatném odchýlení s tím, že takové odchýlení podléhá
pĜedchozímu souhlasu objednatele.

3.4.

Zhotovitel je povinen postupovat pĜi provádČní díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými
v projektové dokumentaci, platnými právními pĜedpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených
technologických postupĤ stanovených platnými normami a bezpeþnostními pĜedpisy, v souladu se
souþasným standardem u používaných technologií a postupĤ pro tento typ stavby tak, aby dodržel
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvČ je závaznou
povinností zhotovitele, zjištČné vady a nedodČlky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3.5.

Jakost všech výrobkĤ a komponentĤ, které budou použity pĜi realizaci díla, musí odpovídat požadavkĤm
odst. 3. 1. tohoto þlánku obchodních podmínek. Zhotovitel odpovídá za to, že pĜedmČt díla bude mít po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s úþelovČ podobným pĜedmČtem, popĜ. vlastnosti lepší.
Podmínkou dokonþení stavby je prokázání realizace díla dle projektové dokumentace.

3.6.

Jakost dodávaných materiálĤ a konstrukcí bude dokladována pĜedepsaným zpĤsobem pĜi kontrolních
prohlídkách a pĜi pĜedání a pĜevzetí díla nebo jeho þásti.

3.7.

Nedodržení podmínek a postupĤ dle platných pĜedpisĤ, jakož i postupĤ a závazkĤ zhotovitele ze smlouvy,
opravĖuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v þlánku "Odstoupení
od smlouvy" tČchto obchodních podmínek. PĜípadné odchylky od pĜedpisĤ výrobce speciálních materiálĤ je
oprávnČn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebníka zápisem ve stavebním deníku, avšak pouze pĜed zahájením pĜíslušných prací.
Technickými normami (ýSN) jsou dle tČchto obchodních podmínek všechny technické pĜedpisy a normy
platné v ýR, mezinárodní normy podle zákona þ. 22/1997 Sb., a to jak jejich þásti závazné i nezávazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prĤbČhu zhotovování díla,
technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná urþení jakosti a
bezpeþnosti, která budou zavedena v prĤbČhu zhotovování díla.

4. Doba plnČní díla
4.1.

Zhotovitel je povinen provést dílo ĜádnČ a vþas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným
harmonogramem stavebních prací.

4.2.

Pokud z jakýchkoliv dĤvodĤ na stranČ objednatele nebude možné zahájit v pĜedpokládaném termínu
realizaci stavebních prací (zejména prodloužením doby trvání výbČrového Ĝízení) a pĜedpokládaný termín
zahájení se tak zpozdí o více než tĜicet dnĤ, je zhotovitel oprávnČn požadovat zmČnu lhĤty dokonþení díla
tak, že jím navržený termín dokonþení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit
plnČní po uplynutí stanovení tĜiceti denní lhĤty.

4.3.

Zahájením realizace díla je, pro potĜeby této smlouvy, protokolární pĜedání a pĜevzetí staveništČ.

4.4.

Objednatel je povinen nejménČ tĜi dny pĜed termínem pĜedání a pĜevzetí staveništČ vyzvat zhotovitele
ke spoleþnému pĜedání a pĜevzetí staveništČ. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání zúþastnit. NesplnČní
této povinnosti zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy a zakládá objednateli právo
odstoupit od smlouvy.
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4.5.

PĜedáním a pĜevzetím staveništČ se rozumí protokolární pĜedání staveništČ zhotoviteli jeho prohlídkou a
bez závad. Za objednatele jsou oprávnČni pĜedat staveništČ osoby uvedené v této smlouvČ o dílo,
za zhotovitele jsou oprávnČni pĜevzít staveništČ osoby uvedené v této smlouvČ o dílo a povČĜený
stavbyvedoucí.

4.6.

Pokud zhotovitel splní ĜádnČ dílo a pĜipraví jej k pĜedání objednateli pĜed sjednaným termínem ukonþení
prací, je objednatel oprávnČn pĜevzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.

4.7.

Objednatel je oprávnČn zmČnit termíny plnČní této smlouvy, pĜípadnČ pĜerušit práce v pĜípadech výskytu
objektivních pĜíþin majících vliv na kvalitu budoucího díla. Zhotovitel je povinen pĜerušit provádČní díla
na základČ písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel pĜedá.

4.8.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhĤta pro provedení díla nebo jeho þásti o dobu, po
kterou Zhotovitel na základČ pokynu Objednatele podle pĜedchozího odstavce tohoto þlánku pĜerušil
provádČní díla. Jestliže by však v dĤsledku toho pĜipadlo provádČní nČkterých plnČní na vhodnČjší nebo
ménČ vhodné období, pĜi prodloužení lhĤty pro provedení díla nebo jeho þásti se k tomu pĜihlédne.
Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší dobČ.

5. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu
a nebezpeþí škody na nČm
5.1.

Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od poþátku ýeská republika s právem hospodaĜit
pro objednatele.

5.2.

Od doby pĜevzetí staveništČ až do protokolárního pĜedání a pĜevzetí díla objednatelem nese zhotovitel
nebezpeþí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších þástech a na þástech þi
souþástech díla, které jsou na staveništi uskladnČny. Z tohoto dĤvodu se zhotovitel zavazuje uzavĜít a
na své náklady udržovat v platnosti pojištČní proti všem rizikĤm, ztrátám nebo poškozením díla a to
jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelĤ, a to do data dokonþení díla a jeho úspČšného
pĜedání objednateli þi do ukonþení této smlouvy, cokoli nastane dĜíve. Doklady k prokázání dostateþného
pojištČní je povinen pĜedkládat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván.

5.3.

Zhotovitel odpovídá a ruþí od doby pĜevzetí staveništČ až do protokolárního pĜedání a pĜevzetí díla
objednatelem za bezpeþnost tĜetích osob dotþených provozem pĜi výstavbČ. Zhotovitel pĜebírá
odpovČdnost v plném rozsahu za dodržování pĜedpisĤ o bezpeþnosti práce a ochrany zdraví pĜi práci dle
zákona þ. 309/2006 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, provádČcích právních pĜedpisĤ souvisejících
norem, protipožárních opatĜení a zachování poĜádku na staveništi.

5.4.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou pĜi plnČní pĜedmČtu díla nebo
v souvislosti s ním objednateli nebo tĜetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady
na jejich odstranČní.

5.5.

V pĜípadČ, že objednatel pĜevede ĜádnČ zhotovené a pĜevzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro nČj z této smlouvy vyplývají, zejména
závazky týkající se záruþní doby, záruky na jakost a uplatnČní a odstranČní vad díla.

6. Cena díla, platební a fakturaþní podmínky
6.1.

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanoví jako cena smluvní a nejvýše
pĜípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a bude dána cenovou nabídkou zhotovitele.

6.2.

DPH bude uplatnČna v souladu se zákonem þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.

6.3.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude objednateli vystavovat daĖové doklady za provedené práce
a dodávky podle objemu skuteþnČ provedených prací a dodávek. Objednatel bude hradit daĖové doklady
prĤbČžnČ v závislosti na objemu provedených prací.

6.4.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací pĜi ocenČní celé stavby v rozsahu pĜevzaté dokumentace
a tato specifikace je urþena na základČ nabídkových cen jednotlivých stavebních objektĤ a provozních
souborĤ, ze kterých se skládá dílo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, který
je úplný a závazný. V cenČ díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejím plnČním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkþní
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nebo nedosahovalo požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší pĜípustnou cenou jsou uhrazeny
všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletnČ dokonþeného a
kompletnČ uživatelného stavebního díla.
6.5.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základČ daĖového dokladu (dále jen „faktura“)
vystaveného zhotovitelem, a to pĜevodním pĜíkazem na úþet zhotovitele uvedený na faktuĜe.

6.6.

Faktura bude zhotovitelem vystavována ĜádnČ a vþas za provedené práce a dodávky podle objemu
skuteþnČ provedených prací a dodávek. Faktura bude zhotovitelem doruþena na podatelnu v sídle
objednatele nejpozdČji do 15. kalendáĜního dne mČsíce následujícího po mČsíci, ve kterém došlo k plnČní
pĜedmČtu smlouvy tak, aby byly splnČny zákonné lhĤty dle zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané
hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. PĜílohou fakturace bude soupis provedených stavebních prací
za sledované období (zjišĢovací protokol) a soupis provedených prací a dodávek dle nabídkového
položkového rozpoþtu, potvrzený technickým dozorem. V pĜípadČ tČžení sedimentĤ budou pĜílohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovídajícím množství a geodetické zamČĜení potvrzující odtČžení
fakturovaného þi vČtšího množství sedimentu. Faktura bude oznaþena evidenþním þíslem smlouvy o dílo,
názvem a þíslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvČ. Bez tČchto údajĤ
nebudou faktury proplaceny.

6.7.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tĜicet dnĤ od data prokazatelného doruþení faktury objednateli.
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle pĜedpisĤ o úþetnictví a dle daĖových pĜedpisĤ (§ 28 odst. 2
zákona þ. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ). V pĜípadČ, že faktura
nebude obsahovat potĜebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné þi neúplné údaje, je objednatel
oprávnČn ji vrátit zhotoviteli k opravČ þi doplnČní. Vrácení faktury musí být provedeno do data její
splatnosti. Po vrácení faktury nové þi opravené poþíná bČžet nová lhĤta splatnosti.

6.8.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

6.9.

Objednatel je oprávnČn pozastavit þi jednostrannČ zapoþíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli
z plateb z dĤvodu (1) neopravených vad a nedodČlkĤ, (2) oprávnČných nárokĤ vznesených tĜetími stranami
v souvislosti s neplnČním povinností zhotovitelem, (3) škody zpĤsobené objednateli, (4) zĜejmosti, že dílo
nebude dokonþeno ve stanovené lhĤtČ a že nezaplacená þástka je pĜimČĜená k pokrytí škod vzniklých v
dĤsledku zpoždČní/prodlení s dokonþením díla, (5) opakovaného neplnČní ze strany zhotovitele a
nepostupování v souladu s provádČcími dokumenty, (6) v pĜípadČ vad a nedodČlkĤ uvedených v protokole
o pĜedání a pĜevzetí díla nebo (7) v pĜípadČ existence jakýchkoliv oprávnČných finanþních þi jiných nárokĤ
objednatele vĤþi zhotoviteli. Zhotovitel není oprávnČn zapoþíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce
objednatele z této smlouvy.

6.10.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z dĤvodu
nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádĜení orgánĤ státní správy,
popĜípadČ provede z toho vyplývající dodateþné práce na své náklady a svou odpovČdnost.

6.11.

Objednatel je oprávnČn pĜerušit plnČní pĜedmČtu smlouvy v pĜípadČ nedostatku finanþních prostĜedkĤ. PĜi
pĜerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši objednatelem uhrazeny na základČ oboustrannČ
potvrzeného protokolu. O dobu pĜerušení prací se prodlouží lhĤty k pĜedání díla a jeho ucelených þástí,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez možnosti uplatnČní sankcí a nároku na náhradu škody vĤþi
objednateli.

6.12.

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací pĜi ocenČní celé stavby v rozsahu pĜevzaté dokumentace.
Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potĜebné pro realizaci díla a v pĜípadČ, že nČkteré práce
nejsou výslovnČ vyjádĜeny textem nČkteré z položek výkazu výmČr, jsou vČcnČ a finanþnČ obsaženy v
ocenČní ostatních položek.

6.13.

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na úþet místnČ pĜíslušného finanþního úĜadu v pĜípadČ, že bude
v registru plátcĤ DPH oznaþen jako nespolehlivý nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveĜejnČný
bankovní úþet, urþený pro jeho podnikatelské úþely.

6.14.

V pĜípadČ dílþího plnČní bude postupováno v souladu s § 21odst. 8 zákona þ. 235/2004 Sb., o dani
z pĜidané hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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7. Bankovní záruka
7.1.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za provedení díla ĜádnČ a vþas. Zhotovitel
prohlásí v záruþní listinČ, že uspokojí objednatele podle záruþní listiny ve výši nejménČ 5 % sjednané ceny
bez DPH dle þl. Cena díla smlouvy o dílo s platností 3 mČsíce po termínu dokonþení díla do data
protokolárního pĜedání a pĜevzetí díla, neprovede-li dílo ĜádnČ a vþas. Zhotovitel pĜedloží objednateli
originál bankovní záruky nejpozdČji v den podpisu smlouvy o dílo.

7.2.

PĜed uplatnČním plnČní z bankovní záruky oznámí objednatel písemnČ zhotoviteli výši požadovaného
plnČní ze strany banky. Zhotovitel je povinen doruþit objednateli novou záruþní listinu ve znČní shodném s
pĜedchozí záruþní listinou, v pĤvodní výši bankovní záruky, vždy nejpozdČji sedm kalendáĜních dnĤ
od jejího þerpání. Bankovní záruka bude uvolnČna objednatelem v den uplynutí záruþní doby.

7.3.

Výstavcem bankovní záruky musí být banka, které ýeská národní banka udČlila licenci dle §4 zák. þ.
21/1992 Sb., o bankách. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmíneþná (bez
možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele.

7.4.

NepĜedložení požadované bankovní záruky v daném termínu je považováno za neposkytnutí Ĝádné
souþinnosti potĜebné k uzavĜení smlouvy.

8. ZmČny díla, dodateþné práce
8.1.

Cenu díla lze mČnit pouze:
a)

Odeþtením všech nákladĤ na provedení tČch þástí díla, které objednatel naĜídil neprovádČt a všech
nákladĤ na provedení tČch prací, které zhotovitel prokazatelnČ neprovedl. Náklady na neprovedené
práce budou zhotovitelem odeþteny z ceny díla ve výši souþtu veškerých odpovídajících položek a
nákladĤ neprovedených podle položkového rozpoþtu nebo smlouvy.

b)

Zapoþtením veškerých nákladĤ na provedení tČch þástí díla, které objednatel naĜídil formou
dodateþných prací provádČt nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo položkovém rozpoþtu.

Náklady na dodateþné práce budou zhotovitelem úþtovány objednateli podle odpovídajících jednotkových
položek a nákladĤ dle položkového rozpoþtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uvedl v nabídkovém položkovém rozpoþtu rĤzné jednotkové ceny u stejných položek,
bude vždy použita nejnižší nabídková cena. V pĜípadČ, že k ocenČní dodateþných prací musí být použito
položek, které nebyly obsaženy v nabídkovém položkovém rozpoþtu, použije zhotovitel v místČ a þase
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.
8.2.

O jakékoli dodateþné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavĜena samostatná písemná
smlouva (resp. dodatek ke smlouvČ) s dohodnutím ceny a vlivu na termín pĜedání díla. Zadání dodateþné
práce musí být Ĝešeno v souladu se zákonem þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.

8.3.

Zhotovitel ani objednatel nemĤže žádat zmČnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné
náklady, než bylo smluvními stranami pĜedpokládáno. Nastane-li však zcela mimoĜádná nepĜedvídatelná
okolnost, která dokonþení díla podstatnČ ztČžuje, a nedohodnou-li se smluvní strany o zvýšení ceny,
anebo v pĜípadČ sporu o výši ceny nČkteré dodateþné práce, zhotovitel práce provede za cenu vypoþtenou
objednatelem s tím, že se mĤže následnČ domáhat doplatku u soudu.

8.4.

Zhotovitel na sebe pĜevzal nebezpeþí zmČny okolností. PĜed uzavĜením smlouvy zvážil plnČ
hospodáĜskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plnČ vČdom okolností smlouvy, jakož i okolností,
které mohou po uzavĜení této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospČch mČnit rozhodnutím
soudu v jakékoli její þásti.

8.5.

Zjistí-li zhotovitel v prĤbČhu zhotovování díla jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné þásti
stavební dokumentace, popĜípadČ nevhodnost jiných podkladĤ nebo pokynĤ objednatele, je povinen na nČ
objednatele upozornit, jinak odpovídá za škodu tím vzniklou.

8.6.

Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnácti dnĤ ode dne oznámení
zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhĤtu k jejich odstranČní. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
lhĤta pro plnČní závazku, vyplývající z této smlouvy, a zhotovitel není v prodlení. Doba plnČní zhotovitele a
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termín dokonþení díla bude prodloužen o dobu, o kterou budou odstraĖovány vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady díla a záruky za jakost
9.1.

Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 60 mČsícĤ (dále jen „záruþní doba“), která poþíná
bČžet dnem pĜedání a pĜevzetí kompletního a ĜádnČ dokonþeného díla, které je zbaveno všech vad a
nedodČlkĤ. Po dobu bČhu záruþní doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vþas
reklamoval.

9.2.

Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou þi rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvČ nebo
požadavkĤm platných právních pĜedpisĤ a norem. Podmínkou Ĝádného pĜedání pĜedmČtu díla je i pĜedání
dokladĤ o provedení veškerých zkoušek pĜedepsaných zvláštními pĜedpisy, normami, projektovou
dokumentací þi touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skuteþného provedení díla zhotovitelem
objednateli.

9.3.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobČ jeho pĜedání. Za vady díla, na nČž se vztahuje záruka za
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.

9.4.

Strany se dohodly, že zhotovitel pĜejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel pĜejímá závazek a zavazuje se,
že po smluvenou záruþní dobu podle odst. 9. 1. tohoto þlánku obchodních podmínek od Ĝádného
protokolárního pĜedání díla zhotovitelem objednateli bude dílo zpĤsobilé pro úþely specifikované ve
stavebním povolení a kolaudaþním souhlasu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první tĜídČ a doložený atestem, a
že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci vþetnČ jejich zmČn a doplĖkĤ, v normách a
pĜedpisech, které se na provedení díla vztahují.

9.5.

U þástí díla þi technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je uvedena
v pĜedchozím odstavci, platí takto výrobci þástí díla þi technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu
stanovenou tČmito výrobci nejménČ však doba 24 mČsícĤ.

9.6.

Záruþní doba poþíná bČžet od Ĝádného zhotovení díla a Ĝádného protokolárního pĜedání díla zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plní zároveĖ funkci záruþního listu potvrzujícího záruku za jakost pĜevzatou
zhotovitelem. PlnČní zhotovitele, která vykazují v dobČ provádČní díla nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadným plnČním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za
závazná a za souþást této smlouvy veškerá ustanovení norem a technických podmínek výrobcĤ materiálĤ
použitých pĜi zhotovování díla, dílo bude provedeno v prvotĜídní kvalitČ a jakosti. Dílo þi þásti díla vadnČ
provedené zhotovitel odstraní bezodkladnČ, jinak mĤže být provedeno jejich odstranČní objednatelem na
náklady zhotovitele jinou tĜetí osobou.

9.7.

Pokud budou objednatelem zjištČny vady po pĜedání díla, oznámí je písemnČ zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendáĜních dnĤ od obdržení tohoto oznámení se písemnČ vyjádĜit, zda vadu uznává þi nikoliv.
Pokud se ve sjednané lhĤtČ zhotovitel nevyjádĜí, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní
zhotovitel bezplatnČ v dohodnuté lhĤtČ, nejpozdČji však do tĜiceti dnĤ, od obdržení oznámení. Pokud tato
lhĤta neodpovídá nutným technologickým postupĤm pĜi odstraĖování vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhĤtČ odpovídající pĜíslušným technickým postupĤm. LhĤta musí být dohodnuta tak, aby
nezmaĜila další pĜípadné práce þi úkony, nebo funkci díla.

9.8.

V pĜípadČ, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen zapoþít s odstraĖováním vady
neprodlenČ (nejpozdČji do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

9.9.

Strany se dohodly, že
a)

záruþní doba zaþíná bČžet od Ĝádného zhotovení díla, tj. Ĝádného protokolárního pĜedání díla
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodČlkĤ;

b)

záruþní doba nebČží po dobu, po kterou objednatel nemĤže užívat dílo pro jeho vady a nedodČlky
nebo ho mĤže užívat pouze omezenČ.

9.10.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají pĤvod v užívání pĜedmČtu díla v rozporu s úþelem, pro který byl
vyprojektován.

9.11.

Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodČlky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávnČn
objednat odstranČní tČchto vad a nedodČlkĤ u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady
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uhradit. Zaplacení nákladĤ jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele.
9.12.

V pĜípadČ, že zhotovitel odstraĖuje vady a nedodČlky, je povinen provedenou opravu objednateli ĜádnČ
pĜedat. V pĜípadČ, že objednatel bude souhlasit s tím, že vady a nedodČlky jsou ĜádnČ odstranČny, vydá
zhotoviteli „Potvrzení o odstranČní vad a nedodČlkĤ“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
záruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto þlánku obchodních podmínek, tj. 60 mČsícĤ.

9.13.

Zhotovitel se zavazuje pĜi výstavbČ dodržet vytýþenou vlastnickou hranici pozemkĤ urþených k výstavbČ
dle projektové dokumentace. O vadu díla se jedná v pĜípadČ, že pĜi kontrolním zamČĜení díla (stavby) pro
potĜeby pĜejímky díla nebo udČlení kolaudaþního souhlasu bude zjištČno, že zhotovitel vytýþenou
vlastnickou hranici nedodržel. V takovém pĜípadČ je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
související s výkupy takto zastavČných pozemkĤ a veškeré další náklady související s odstranČním této
vady, jakož i pĜípadné škody, které objednateli nebo tĜetím osobám tímto vzniknou.

10. Dodací podmínky
10.1.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky þ. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, její PĜílohy þ. 9 Náležitosti a zpĤsob vedení stavebního deníku.
Do stavebního deníku se zapisují všechny skuteþnosti rozhodné pro plnČní smlouvy. V pĜípadČ, že budou
jednotlivé þásti díla realizovány formou subdodavatelĤ, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobČ trvání
v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. Jeho souþástí bude i uvedení názvu a
identifikaþních údajĤ subdodavatele, množství zúþastnČných pracovníkĤ subdodavatele a typ nasazené
techniky.

10.2.

Vedení stavebního deníku konþí dnem, kterým zhotovitel odstraní veškeré vady a nedodČlky dle soupisu
vad a nedodČlkĤ. Stavební deník bude k dispozici na stavbČ, bude použit deník s perforací a samo
propisovatelnými listy.

10.3.

V pĜípadČ, že osoba oprávnČná provádČt zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným
záznamem druhé smluvní strany, je povinna pĜipojit k záznamu do pČti pracovních dĤm své vyjádĜení.
V opaþném pĜípadČ se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Žádný zápis ve stavebním deníku
nesmí být chápán jako zmČna ujednání obsažených v této smlouvČ.

10.4.

Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z nČho þitelné kopie. Dále má
objednatel právo do stavebního deníku provádČt zápisy.

10.5.

Objednatel bude kontrolovat provádČní díla prostĜednictvím svého technického dozoru stavebníka (dále též
„TDS“), kterým bude pro tuto stavbu urþen jeho zamČstnanec.

10.6.

V pĜípadČ, že v prĤbČhu realizace díla dojde ke zmČnám v personálním složení TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skuteþnosti informovat bez zbyteþného prodlení.

10.7.

Technický dozor bude v prĤbČhu výstavby zejména sledovat, zda práce jsou provádČny podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních pĜedpisĤ a
v souladu s rozhodnutími veĜejnoprávních orgánĤ. Na zjištČné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním
deníku, pĜípadnČ je oznámí zhotoviteli doporuþeným dopisem. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcĤm
objednatele kontrolu všech þinností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla.

10.8.

Technický dozor bude vykonáván obþasnČ.

10.9.

Technický dozor je oprávnČn vydat zamČstnancĤm zhotovitele pĜíkaz k pĜerušení prací, pokud odpovČdný
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpeþnost provádČného díla nebo hrozí-li jiné
závažné hospodáĜské škody.

10.10. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dnĤ, jejichž þetnost a termín bude technickým
dozorem stanoven pĜi pĜedání staveništČ a následnČ dle potĜeby.
10.11. Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepĜístupnými, je objednatel
oprávnČn provČĜit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím zápisem ve stavebním deníku. Toto provČĜení
provede TDS, nebo jím povČĜená osoba. Zhotovitel má povinnost objednatele vyzývat prostĜednictvím
zápisĤ ve stavebním deníku ke kontrole tČchto prací a konstrukcí minimálnČ tĜi pracovní dny pĜed tím, než
tato skuteþnost nastane. Pokud po uplynutí této doby objednatel kontrolu ani zápis neprovede je zhotovitel
po provedení fotodokumentace oprávnČn tyto práce a konstrukce zakrýt a pokraþovat v realizaci díla.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteþnosti informovat, mĤže objednatel požadovat
dodateþnou kontrolu. Zhotovitel nese všechny náklady s tímto spojené.
10.12. Objednatel má právo zúþastĖovat se prostĜednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a testĤ provádČných
zhotovitelem a má rovnČž právo pĜizvat k nim odpovČdné zamČstnance budoucího provozovatele díla.
V pĜípadČ opakované kontroly, zkoušky nebo testu z dĤvodĤ, které leží na stranČ zhotovitele, hradí
náklady na jejich opakování zhotovitel.
10.13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vþas k úþasti na kontrolách všech þástí stavby,
respektive jednotlivých stavebních objektĤ nebo provozních souborĤ mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mĤže pĜipomínkovat prĤbČh þi výsledky takovýchto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebním deníku a zhotovitel je povinen na základČ tČchto pokynĤ zjednat nápravu.
10.14. Zhotovitel je povinen vyrozumČt objednatele, resp. TDS, nejménČ pČt pracovních dnĤ pĜedem o termínech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranČní vytþených vad do deseti pracovních dnĤ ode dne ukonþení
pĜedmČtných kontrol, pokud to je technicky možné. Za vadu, kterou je tĜeba odstranit, se považuje taktéž
neschválené odchýlení se od projektové dokumentace.
10.15. V pĜípadČ sporu hodnocení jakosti a kvality pĜedmČtu díla nebo jeho þásti, který bude mít za následek, že
mezi smluvními stranami nedojde k dohodČ, pĜizve objednatel specialistu v oboru nebo soudního znalce.
Vzniklé náklady ponese strana, která spor prohraje.
10.16. Zhotovitel garantuje, že veškeré dodané vČci mohou být pĜevedeny na objednatele bez práv tĜetích osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pĜípadných nárokĤ tĜetích osob na první výzvu.
10.17. Zhotovitel vyznaþí do tĜech vyhotovení projektové dokumentace stavby zmČny prací provedené
pĜi realizaci díla. Dokumentaci upravenou dle skuteþného provedení pĜedá objednateli nejpozdČji
pĜi jednání o pĜedání a pĜevzetí pĜedmČtu díla. Zhotovitel se zavazuje na stavbČ prĤbČžnČ doplĖovat
dokumentaci skuteþného provedení díla, zejména zamČĜení skuteþného stavu provedení prací a dodávek,
které budou pĜi dalším postupu trvale zakryty nebo se stanou nepĜístupnými. Dokumentace skuteþného
provedení stavby bude splĖovat náležitosti PĜílohy þ. 7 k vyhlášce þ. 499/2006 Sb., ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.

11. ProvádČní díla a subdodavatelský systém
11.1.

Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvČ, na svou odpovČdnost a
ve sjednané dobČ.

11.2.

Zhotovitel se zavazuje v prĤbČhu výstavby díla peþlivČ fotograficky dokumentovat veškeré konstrukce,
které budou v prĤbČhu výstavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uložena na CD a stane
se souþástí dokumentace skuteþného provedení díla. StejnČ budou zdokumentovány i pĜístupové cesty a
komunikace. Dále bude zhotovitel poĜizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace díla a tuto se
zavazuje pĜedat objednateli souþasnČ s pĜedáním díla.

11.3.

Zhotovitel v plné míĜe odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveništČ a zabezpeþí jejich vybavení
ochrannými pracovními pomĤckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické pĜedpisy. Zhotovitel
je povinen pĜi provádČní stavby dodržovat pĜedpisy týkající se bezpeþnosti práce, zejména naĜízení vlády
þ. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na
staveništích.

11.4.

Veškeré odborné práce musí vykonávat zamČstnanci zhotovitele mající pĜíslušnou kvalifikaci. Doklad
o pĜíslušné kvalifikaci zamČstnancĤ je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

11.5.

Zhotovitel je povinen pĜi realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpeþnostní pĜedpisy, veškeré
zákony a jejich provádČcí vyhlášky, které se týkají jeho þinnosti. Pokud porušením tČchto pĜedpisĤ vznikne
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a
proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho þinností.

11.6.

Nerespektování písemných požadavkĤ TDS týkajících se kvality a bezpeþnosti díla, mĤže být
pro objednatele dĤvodem k pĜerušení prací þi celé stavby, vþetnČ zastavení plateb zhotoviteli. V pĜípadČ
nerespektování pokynĤ k zastavení nese zhotovitel odpovČdnost za veškeré vzniklé škody. Takto
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pĜerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín dokonþení díla
dle této smlouvy.
11.7.

Zhotovitel je povinen v prĤbČhu prací pĜedložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupĤ organizace
výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména pĜi vzniku okolností, které zadávací
dokumentace nepĜedpokládala.

11.8.

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého pĜípadného subdodavatele. Obsahem návrhu bude
specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou pĜedmČtem subdodávky, pĜesná specifikace stavebních
objektĤ þi jejich dílþích þástí nebo provozních souborĤ s uvedením vČcného i finanþního objemu prací
vþetnČ vyþíslení procentuálního podílu k celkové cenČ díla. SouþasnČ zhotovitel prokáže odbornou
zpĤsobilost všech subdodavatelĤ uvedením nČkolika jimi provedených staveb þi dodávek odpovídajících
charakterem a rozsahem svČĜené subdodávce. V pĜípadČ porušení tohoto ustanovení není objednatel
povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá zmČna ve
struktuĜe a podílu prací jednotlivých subdodavatelĤ oproti pĜedložené nabídce zhotovitele, na základČ které
byla uzavĜena tato smlouva. Bez pĜedchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou
zmČnu realizovat.

11.9.

V pĜípadČ, že zhotovitel prokázal prostĜednictvím subdodavatele splnČní kvalifikace v rámci podání
nabídky na veĜejnou zakázku na realizaci stavby, zmČna tohoto subdodavatele v rámci plnČní pĜedmČtu
veĜejné zakázky není pĜípustná. Zhotovitel je oprávnČn zmČnit subdodavatele, prostĜednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím Ĝízení kvalifikaci, pouze v pĜípadČ, že po uzavĜení smlouvy:
• subdodavatel pĜestane splĖovat kvalifikaci, jejímž prostĜednictvím zhotovitel v zadávacím Ĝízení,
• vĤþi subdodavateli bylo zahájeno insolvenþní Ĝízení,
• subdodavatel pĜerušil nebo ukonþil svou þinnost.

11.10. Nastane-li nČkterá ze skuteþností uvedených v odst. 11. 9. tohoto þlánku obchodních podmínek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelnČ písemnČ uvČdomit do pČti pracovních dnĤ po jejich zjištČní.
SouþasnČ je zhotovitel povinen do pČti pracovních dnĤ od zjištČní nČkteré z nastalých skuteþností pĜedložit
objednateli potĜebné dokumenty prokazující splnČní kvalifikace jiným subdodavatelem.
11.11. Smluvní strany výslovnČ vyluþují aplikaci § 2591 obþanského zákoníku, pĜiþemž v pĜípadČ, že objednatel
neposkytne potĜebnou souþinnost, je vždy povinen zajistit náhradní plnČní. Odstoupit od smlouvy mĤže
zhotovitel jen v pĜípadČ, kdy pro neþinnost objednatele nelze ani pĜes výzvu a poskytnutí pĜimČĜené lhĤty
k poskytnutí souþinnosti provádČt dílo vĤbec.

12. PĜedání díla
12.1.

Zhotovitel je povinen písemnČ oznámit objednateli nejpozdČji sedm pracovních dnĤ pĜed termínem
dokonþení dle þl. Doba plnČní díla kdy bude dílo pĜipraveno k pĜedání. Objednatel je pak povinen
nejpozdČji do pČti dnĤ od termínu oznámeného zhotovitelem svolat pĜedávací a pĜejímací Ĝízení.

12.2.

Zhotovitel je povinen pĜedat pĜedmČt díla a doložit u pĜejímacího Ĝízení doklady o použitých materiálech a
dodávkách vþetnČ atestĤ s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace a
dle pĜípadných schválených zmČn, zadávacích podmínek veĜejné zakázky a v souladu se svou nabídkou
veĜejné zakázky. Dále je zhotovitel povinen pĜedložit veškeré doklady nutné k vydání pĜípadného
kolaudaþního souhlasu, zejména:
a)

projektová dokumentace se zakreslením všech zmČn podle skuteþného stavu provedených prací
v poþtu vyhotovení 3 x tištČné a 1 x digitální ve formátu PDF,

b)

geodetické zamČĜení skuteþného stavu realizovaného díla v poþtu vyhotovení 2 x v grafickém a 1 x
v digitálním tvaru,

c)

geometrické plány odsouhlasené katastrálním úĜadem pro úþely majetkoprávního vypoĜádání
s majiteli dotþených pozemkĤ a pro zĜízení vČcných bĜemen, eventuálnČ práva stavby v poþtu
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
pĜedepsaných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu,
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f)

knihu dodateþných prací, dodávek a služeb, odpoþtĤ a zmČn,

g)

doklad o vytýþení stavby oprávnČným geodetem,

h)

doklady o pĜevzetí pozemkĤ dotþených stavbou jejich majiteli nebo uživateli,

i)

doklady o vytýþení stavbou dotþených podzemních sítí,

j)

doklady o zpČtném pĜevzetí stavbou dotþených inženýrských sítí od pĜíslušných vlastníkĤ þi správcĤ
sítí,

k)

originál stavebních deníkĤ,

l)

doklady o likvidaci odpadĤ v souladu s platnými pĜedpisy,

m) revizní zprávy.
12.3.

O prĤbČhu pĜejímacího Ĝízení poĜídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodČlkĤ, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranČní. Pokud objednatel dílo odmítá pĜevzít, je
povinen uvést do protokolu svoje dĤvody.

12.4.

Dílo je považováno za dokonþené po ukonþení všech prací a þinností v rozsahu þlánku "PĜedmČt díla" této
smlouvy, pokud jsou ukonþeny ĜádnČ a vþas a pokud zhotovitel pĜedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto þlánku obchodních podmínek.

12.5.

Objednatel je oprávnČn pĜevzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy ĜádnČ splnČno, vþetnČ
dokladĤ o zkouškách, mČĜení a projektové dokumentace skuteþného provedení stavby a prokázání splnČní
þinností definovaných v þlánku "PĜedmČt díla" této smlouvy.

12.6.

V pĜípadČ požadavku objednatele na pĜedþasné užívání díla, pĜípadnČ jeho þásti, sjedná objednatel
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostateþném pĜedstihu.

12.7.

PĜevzetí díla pouze pro úþely vydání kolaudaþního souhlasu bude provedeno stranami pouze v pĜípadČ, že
o to požádá jedna smluvní strana druhou smluvní stranu, a že pĜíslušný správní orgán bude vyžadovat
pĜed zahájením Ĝízení o vydání kolaudaþního souhlasu pĜevzetí díla objednatelem a dílo nebude ĜádnČ
provedeno, avšak bude provedené do takové míry, že toto provedení bude vyhovovat pro úþely Ĝízení o
vydání kolaudaþního souhlasu. Zápis o takovémto pĜevzetí pouze pro úþely kolaudace bude zĜetelnČ
oznaþen jako pĜevzetí pouze pro úþely kolaudace a popis vad a nedodČlkĤ bude v tomto pĜípadČ pouze
orientaþní. Po Ĝádném provedení díla bude následovat pĜevzetí díla, tak jak je to pĜedpokládáno v této
smlouvČ.

12.8.

Zhotovitel pĜedloží objednateli seznam subdodavatelĤ podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zákona þ.137/2006
Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

12.9.

KompletnČ provedený pĜedmČt díla jsou oprávnČni za objednatele pĜevzít statutární orgány, jejich zástupci
a osoby uvedené v této smlouvČ o dílo, za zhotovitele jsou oprávnČni kompletnČ provedené dílo pĜedat
statutární orgány, jejich zástupci, osoby uvedené v této smlouvČ o dílo a stavbyvedoucí.

13. Smluvní pokuty
13.1.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatnČ za každou vadu þi nedodČlek
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle þlánku „Cena díla, platební a fakturaþní podmínky“ této
smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvČ objednatele v pĜípadČ, že nesplní termíny odstranČní
vad a nedodČlkĤ sjednané v zápise o pĜevzetí.

13.2.

V pĜípadČ nesplnČní termínu dokonþení díla, þi dílþího termínu dokonþení stavební þásti díla dle þlánku
„Doba plnČní díla“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z celkové ceny díla bez DPH podle þlánku „Cena díla, platební a fakturaþní podmínky“ této smlouvy za
každý den prodlení.

13.3.

V pĜípadČ nedodržení dohodnutého termínu pro odstranČní vad reklamovaných v záruþní dobČ zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH podle þlánku „Cena díla,
platební a fakturaþní podmínky“ této smlouvy za každý den prodlení s odstranČním vad.
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13.4.

Za porušení povinnosti mlþenlivosti podle þlánku "Povinnost mlþenlivosti a ochrana informací" tČchto
obchodních podmínek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kþ, a to za
každý jednotlivý pĜípad porušení povinnosti.

13.5.

PĜi porušení povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. þlánku 11. tČchto obchodních podmínek je
objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kþ za každé porušení.

13.6.

PĜi porušení povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zákona þ.137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, sjednané v odst. 11. 8. þlánku 11. tČchto obchodních podmínek, je
objednatel oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kþ za každý i zapoþatý den
prodlení.

13.7.

Objednatel je oprávnČn vyúþtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10 000,- Kþ za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvČ, na
které byl písemnou formou upozornČn.

13.8.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinČní a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé stranČ škoda, kterou lze vymáhat samostatnČ. Smluvní pokuty se nezapoþítávají
na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnĤ od doruþení
výzvy k zaplacení (sankþního dokladu). Smluvní pokuty lze uložit opakovanČ za každý jednotlivý pĜípad
porušení povinnosti.

13.9.

Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními pĜedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel uþiní nebo opomene uþinit v dĤsledku porušení takové povinnosti následné
þinnosti, v jejichž dĤsledku bude sankcionován ze strany orgánĤ veĜejné správy, je zhotovitel povinen tuto
þástku jako vzniklou škodu objednateli nahradit.

13.10. Objednatel je oprávnČn jednostrannČ zapoþíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vĤþi nárokĤm
zhotovitele na úhradu ceny díla.

14. Odstoupení od smlouvy
14.1.

Objednatel je oprávnČn odstoupit od této smlouvy:
a)

v pĜípadČ, že probíhá insolvenþní Ĝízení proti majetku zhotovitele, v nČmž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenþní návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostaþuje k úhradČ
nákladĤ insolvenþního Ĝízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela
nepostaþující;

b)

v pĜípadČ podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v pĜípadČ:
• prodlení s Ĝádným zhotovením díla, po dobu delší než tĜicet dnĤ,
• prodlení s Ĝádným protokolárním pĜedáním díla delším než tĜicet dnĤ,
• neoprávnČného zastavení þi pĜerušení prací na díle na dobu delší než patnáct dnĤ v rozporu s touto
smlouvou,
• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranČno ani v dodateþné pĜimČĜené
lhĤtČ þtrnácti dnĤ,
• kdy zhotovitel využil k plnČní pĜedmČtu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou
zhotovitele v rámci zadávacího Ĝízení na veĜejnou zakázku nebo bez pĜedchozího písemného
souhlasu objednatele,
• v jiném touto smlouvou výslovnČ upraveném pĜípadČ.

14.2.

Objednatel je oprávnČn odstoupit od této smlouvy v pĜípadČ, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci
zadávacího Ĝízení VeĜejné zakázky nepravdivé þi zkreslené informace, které by mČly zĜejmý vliv na výbČr
zhotovitele pro uzavĜení této smlouvy.

14.3.

Objednatel je oprávnČn pĜed vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace akci kdykoliv zrušit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pĜípad, že dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez možnosti uplatnČní sankcí
a nároku na náhradu škody vĤþi objednateli.

14.4.

Objednatel je oprávnČn od smlouvy odstoupit po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to bez možnosti
uplatnČní sankcí a nároku na náhradu škody vĤþi objednateli, v pĜípadČ, že
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• objednatel nebude akceptovat Rozhodnutí o poskytnutí dotace z dĤvodu, že mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnČní pĜedmČtu smlouvy v požadované výši, nebo
• bude v prĤbČhu plnČní pĜedmČtu smlouvy zastaveno dotaþní financování.
14.5.

Smluvní strany jsou oprávnČny od této smlouvy odstoupit rovnČž za podmínek stanovených obþanským
zákoníkem nebo jinými právními pĜedpisy, v platném znČní.

14.6.

Odstoupení od smlouvy musí být uþinČno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé
smluvní stranČ, úþinky odstoupení nastávají dnem doruþení oznámení druhé stranČ. V pochybnostech se
má za to, že odstoupení bylo doruþeno do pČti dnĤ od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

14.7.

V pĜípadČ odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitČ opustit staveništČ a vyklidit zaĜízení
staveništČ nejpozdČji do patnácti dnĤ od úþinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pĜípadČ povinen uþinit veškerá potĜebná opatĜení k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící
objednateli v dĤsledku ukonþení þinností zhotovitele a o tČchto opatĜeních objednatele bezprostĜednČ
informovat. V opaþném pĜípadČ odpovídá zhotovitel za škodu zpĤsobenou v dĤsledku porušení této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pĜevzít a zhotovitel se zavazuje pĜedat dosud provedené práce i
nedokonþené dodávky do pČti dnĤ ode dne úþinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém pĜedání a
pĜevzetí bude poĜízen obČma stranami zápis s náležitostmi protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla, tj. bude
v nČm podrobnČ popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a
nedodČlky a sjednán zpĤsob a termín jejich odstranČní. Objednatel má v pĜípadČ odstoupení od této
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranČní takových vad.

14.8.

Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukonþení trvají a zĤstávají v platnosti ujednání
stran týkající se odpovČdnosti za vady díla, záruky za jakost a záruþní doby, smluvních pokut, vlastnictví
díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvČ.

14.9.

Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základČ ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti
smluvních stran jsou následující:
• zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocenČných zpĤsobem, jakým je stanovena cena
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
• zhotovitel provede finanþní vyþíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,
• zhotovitel odveze veškerý svĤj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
• zhotovitel vyzve písemnČ objednatele k pĜevzetí þásti díla a objednatel je povinen do deseti
pracovních dnĤ po obdržení zahájit dílþí pĜejímací Ĝízení,
• strana, která dĤvodné odstoupení od smlouvy zapĜíþinila, je povinná uhradit druhé stranČ veškeré
náklady jí vzniklé z dĤvodu odstoupení od smlouvy, vþetnČ náhrady škody.

14.10. Smluvní strany výslovnČ vyluþují aplikaci § 2595 obþanského zákoníku, pĜiþemž zhotovitel není oprávnČn
od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného pĜíkazu nebo s použitím zĜejmČ
nevhodné vČci, leda by provádČní díla podle nevhodného pĜíkazu nebo s použitím zĜejmČ nevhodné vČci
ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v dĤsledku takového postupu hrozila znaþná škoda na majetku.

15. Povinnost mlþenlivosti a ochrana informací
15.1.

Zhotovitel se zavazuje bČhem plnČní této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavĜena,
zachovávat mlþenlivost o všech skuteþnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plnČním.
Tím není dotþena možnost zhotovitele uvádČt þinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popĜípadČ rozsahu stanoveném zadavatelem þi
organizátorem konkrétního výbČrového nebo zadávacího Ĝízení.

15.2.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat v pĜísné dĤvČrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále
jen „dĤvČrné informace“) dodané nebo pĜijaté v jakékoli formČ nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

15.3.

Zhotovitel se zavazuje vČnovat dĤvČrným informacím stejnou ochranu, péþi a pozornost, jakou vČnuje
svým vlastním dĤvČrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele
zejména DĤvČrné informace nesdČlí, neposkytne nebo neumožní získat dĤvČrné informace žádné tĜetí
osobČ ani subjektu.
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15.4.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy pĜi plnČní svých povinností pĜijdou
jeho povČĜení zamČstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona þ. 101/2000 Sb.,
o ochranČ osobních údajĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, uþiní veškerá opatĜení, aby nedošlo
k neoprávnČnému nebo nahodilému pĜístupu k tČmto údajĤm, k jejich zmČnČ, zniþení þi ztrátČ,
neoprávnČným pĜenosĤm, k jejich jinému neoprávnČnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento
zákon. Zhotovitel nese plnou odpovČdnost a právní dĤsledky za pĜípadné porušení zákona z jeho strany.

15.5.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli þi tĜetí stranČ, kterou porušením povinnosti mlþenlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto þlánku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením zpĤsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplývající z ustanovení pĜíslušných právních pĜedpisĤ o ochranČ utajovaných informací nejsou
ustanoveními tohoto þlánku dotþeny.

15.6.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladnČ oznámit objednateli, pokud se dozví o skuteþnostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací
pĜedmČtné veĜejné zakázky.

15.7.

Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ uveĜejĖovat informace stanovené zákonem v plném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele
16.1.

Zhotovitel je povinen umožnit povČĜeným zamČstnancĤm státní a komunální správy kontrolu díla (stavby).
StejnČ tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím povČĜeným osobám a osobČ
vykonávající stavební dozor.

16.2.

Zhotovitel umožní pracovníkĤm objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb
po staveništi a pĜístup do všech þástí se stavbou souvisejících.

16.3.

Zhotovitel se zavazuje uchovávat pĜíslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu
ve smyslu zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, po dobu stanovenou
v tomto zákonČ, nejménČ však deset let od poslední platby.

16.4.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy o dílo má uzavĜenou pojistnou smlouvu, jejímž
pĜedmČtem je pojištČní odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou zhotovitelem tĜetí osobČ v souvislosti
s výkonem jeho þinnosti. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruþní
doby bude pojištČn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnČní pod þástku
uvedenou ve smlouvČ.

16.5.

Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plnČ chránČn
proti ztrátám, výdajĤm, nákladĤm, újmČ, škodČ þi odpovČdnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí
z újmy na zdraví nebo smrti osob na základČ pojištČní uzavĜených ve smyslu odst. 16. 4. tohoto þlánku
odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovČdnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady,
újmou, škodou þi odpovČdností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti
osob.

16.6.

Pokud þinností zhotovitele dojde ke zpĤsobení škody objednateli nebo tĜetím osobám z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplnČním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících ze smlouvy o dílo je zhotovitel povinen bez zbyteþného odkladu tuto škodu odstranit a není-li
to možné, tak finanþnČ uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

16.7.

Smluvní strany výslovnČ vyluþují aplikaci § 2597 odst. 2 obþanského zákoníku a zhotovitel tedy není
oprávnČn opatĜit žádné vČci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele.

16.8.

Zhotovitel není oprávnČn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související se smlouvou o dílo na tĜetí
osoby.

17. ZmČny smlouvy, oznámení, pĜílohy
17.1.

Smlouvu o dílo lze mČnit na základČ dohody stran pouze písemnými a vzestupnČ þíslovanými dodatky
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za zmČnu smlouvy nepovažují.
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17.2.

Nastanou-li u nČkteré ze smluvních stran skuteþnosti bránící Ĝádnému plnČní této smlouvy o dílo, je
povinna to do tĜí dnĤ oznámit druhé stranČ a vyvolat jednání oprávnČných zástupcĤ.

17.3.

Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se pĜedpokládá dle této smlouvy, budou
uskuteþnČny písemnČ a budou doruþeny druhé stranČ buć osobnČ, nebo doporuþeným dopisem, oproti
potvrzení pĜijetí, a to na adresu jeho sídla.

17.4.

Každá ze stran mĤže zmČnit svou doruþovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé stranČ
v souladu s tímto ustanovením.

18. Rozhodné právo
18.1.

Právní vztahy vyplývající ze smlouvy o dílo se Ĝídí zákony ýeské republiky, zejména zákonem þ. 89/2012
Sb., obþanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují Ĝešit nejprve
dohodou a není-li to možné, pak podle pĜíslušných ustanovení právních pĜedpisĤ ýeské republiky.

19. ZávČreþná ustanovení
19.1.

Rozsah, podmínky a požadavky na provádČní díla jsou specifikovány:
• v smlouvČ o dílo,
• v zadávací dokumentaci veĜejné zakázky,
• v nabídce vítČzného uchazeþe.
• Výše zmínČné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvČtlující a doplĖující,
avšak v pĜípadČ jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou pĜednost v poĜadí výše stanoveném.

19.2.

Odchylná ujednání ve smlouvČ o dílo mají pĜed znČním obchodních podmínek pĜednost.
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