
 
SMLOUVA O DÍLO 

 

evidovaná u objednatele pod č. 85/2017/UIB a č. j. SPCSS-04498/2017 

 (dále jen „smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

1. Objednatel:  Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod sp. zn. A 76922 

zastoupený: Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem 

IČO:  03630919  

DIČ:  CZ03630919  

ID datové schránky:  ag5uunk 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu:  6303942/0800    

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Zhotovitel:   ALTRON, a.s.   

    se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod sp. zn. B 3609  

zastoupená:  Ing. Antonínem Hemmerem, předsedou 

představenstva a Mgr. Michalem Hejskem, členem představenstva 

IČO:  64948251 

DIČ:  CZ64948251 

ID datové schránky:  fzycrf3 

Bankovní spojení:  CITIBANK, a.s. 

Číslo účtu:  2507810108/2600 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ustanoveními § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen („ZZVZ“) tuto 

 

smlouvu o dílo  
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PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Úprava provozního tlaku a VZT jednotky v NDC“ (dále jen "veřejná 

zakázka"), zadávanou objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka zhotovitele 

podaná v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku byla objednatelem vyhodnocena jako 

nejvhodnější. 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele navrhnout funkční technické řešení pro dodávku 1.1

a instalaci úpravny provozního tlaku a vzduchotechniky (dále jen „VZT“) a tuto dodávku 

ve prospěch objednatele uskutečnit včetně napojení do stávajícího systému Měření a 

regulace (dále jen „MaR“) v datovém centru (dále jen „DC“) v sídle SPCSS (dále jen „dílo“) 

v tomto rozsahu: 

 Úprava provozního tlaku 1.1.1

1.1.1.1 Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje vypracovat funkční 

technické řešení na odstranění provozního rizika zajištěním stálého 

provozního tlaku v soustavě chlazení DC a toto technické řešení ve prospěch 

zhotovitele zrealizovat. 

1.1.1.2 Zhotovitel se zavazuje doplnit soustavu chlazení ve strojovně chlazení 

o systém, který je schopen rychle reagovat na změny tlaku případně 

v soustavě chlazení a následně tlak doplnit nebo odpustit na požadovanou 

hodnotu. Systém musí být redundantní z důvodu zajištění servisovaní 

za provozu. Doplňovací systém je nutné doplnit o zásobní nádrže na vodu 

s automatickým doplňováním vody z vodovodního řádu. Celkový objem 

zásobních nádrží nesmí překročit 0,5m3. Podlaha v místě realizace je 

zatížitelná 15kN/m2. 

1.1.1.3 Zhotovitel je povinen doplňovací soustavu začlenit do stávajícího systému 

MaR včetně doplnění do vizualizace Desigo Insight a monitoringu. Systém 

pro úpravu provozního tlaku musí být objednateli umožněno ovládat místně 

i vzdáleně. 

1.1.1.4 V systémech MaR budou zobrazeny provozní sestavy: 

1.1.1.4.1 množství vody v zásobních nádržích 

1.1.1.4.2 chod čerpadel 

1.1.1.4.3 odpouštění tlaku 

1.1.1.4.4 poruchové stavy 

1.1.1.4.5 místní a vzdálené ovládání 



 

Smlouva o dílo 

85/2017/UIB 
Úprava provozního tlaku a VZT jednotky 
v NDC 

 

3 / 19 

 

1.1.1.5  monitorování provozních veličin. 

1.1.1.6 Zásobní nádrže musí být opatřeny snímači pro sledování množství vody. 

Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít stávající úpravnu vody. Celý 

systém musí mít objednatel možnost ovládat jak místně, tak vzdáleně. 

1.1.1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v MaR bude mít doplňovací stanice prioritu. 

V případě sepnutí doplňovací stanice musí být přerušeno vlhčení VZT. 

1.1.1.8 Po přerušení činnosti doplňovací stanice musí být zvlhčovací jednotka opět 

spuštěna.  

1.1.1.9 Během instalačních prací nesmí dojít k přerušení provozu technologií DC. 

Systém chlazení je redundantní a není možné odstavit z provozu obě chladící 

větve. Napojení doplňovacích nádrží na soustavu chlazení bude probíhat 

postupně, vždy po dohodě s oddělením provozu DC. 

1.1.1.10 Instalace budou probíhat v sídle SPCSS na adrese Na Vápence 915/14, Praha 

3 ve 4. NP strojovny VZT a chlazení. Půdorys 4. NP s vyznačeným prostorem 

pro umístění doplňovací stanice a přípojnými body je přílohou č. 2 – půdorys 

4.NP úprava provozního tlaku. 

 Úprava VZT jednotky 1.1.2

1.1.2.1 Zhotovitel se v rámci plnění této smlouvy zavazuje vypracovat funkční 

technické řešení pro stávající VZT GEA Typ: CAIRplus 096.065IVVV osazením 

zvlhčovací jednotkou včetně instalace. 

1.1.2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zvlhčovací jednotka musí disponovat 

výkonem, který zajistí vlhkost vzduchu pro kanceláře DC a bude schopna 

zajistit vlhkost vzduchu v rozmezí 40 % – 60 % podle nařízení č. 361/2007 

Sb. 

1.1.2.3 Zhotovitel se zavazuje, že zvlhčovací jednotka bude začleněna do stávajícího 

systému MaR včetně doplnění do vizualizace Desigo Insight a monitoringu. 

1.1.2.4 V systémech MaR budou zobrazeny provozní sestavy: 

1.1.2.5  místní a vzdálené ovládání; 

1.1.2.6  nastavení parametrů pro zvlhčování; 

1.1.2.7  poruchové stavy; 

1.1.2.8  monitorování provozních veličin. 

1.1.2.9 Zvlhčovací jednotka bude v MaR nastavena tak, aby při spuštění doplňovací 

stanice došlo k jejímu odstavení a po přerušení činnosti doplňovací stanice 

k opětovnému spuštění zvlhčovací jednotky. 

1.1.2.10 Během instalačních prací nesmí dojít k přerušení provozu technologií DC. 

1.1.2.11 Instalace budou probíhat v sídle SPCSS na adrese Na Vápence 915/14, Praha 

3 ve 4. NP strojovny VZT a chlazení. Půdorys 4. NP s vyznačeným prostorem 
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současné VZT a přípojnými body je přílohou č. 3 – půdorys 4.NP úprava VZT 

jednotky. 

 Součástí provádění díla ze strany zhotovitele je jeho povinnost zabezpečit veškeré práce, 1.2

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba k zahájení, provedení, montáži a 

dokončení díla, zejména: 

 předání dokumentace skutečného provedení ve formátu *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls 1.2.1

uloženou na datovém nosiči (např. CD, flash pamět). 

 komplexní provedení díla podle vlastního technického řešení, včetně zajištění 1.2.2

veškerých dokladů nutných pro úspěšné předání díla, zejména doklady o 

certifikaci použitých výrobků, doklady o provedení funkčních zkoušek, záruční listy 

a ostatní doklady; 

 předání všech potřebných dokladů, protokolů, rozhodnutí, prohlášení o shodě 1.2.3

na použité materiály, revizí, osvědčení a provozní dokumentace atd.; 

 proškolení 2 provozních techniků objednatele, a to bezodkladně po předání díla; 1.2.4

 provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy; 1.2.5

 průběžné bezodkladné zajišťování odvozu odpadu z místa plnění díla; 1.2.6

 fotodokumentaci před zahájením, v průběhu realizace a po jejím dokončení; 1.2.7

 provádění úhrady veškerých poplatků, dopravy, odvozu odpadu a úhrady 1.2.8

potřebných médií; 

 Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 1.2.9

 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo dle této smlouvy převzít a zaplatit za něj cenu 1.3

podle čl. III. této smlouvy. 

II. MÍSTO, LHŮTY PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

 Místem plnění a dodání předmětu veřejné zakázky bude sídlo objednatele, tj. Státní 2.1

pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3. 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu nejpozději do 31.12.2017 při zachování 2.2

následujících dílčích termínů: 

 Termín předání staveniště:  do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy  2.2.1

 Zahájení prací:   do 3 dnů od předání staveniště  2.2.2

 Dokončení díla:  nejpozději do 31.12.2017 2.2.3

 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle, než jeden týden nad rámec 2.3

sjednaného termínu je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v prvotřídní kvalitě řádně a včas bez vad a nedodělků 2.4

a protokolárně jej předat objednateli. Písemný předávací protokol musí být podepsán 
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oprávněnými zástupci obou smluvních stran a jeho součástí bude zápis o předání a převzetí 

dokladů dle čl. 2.6. 

 Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude vyhovovat veškerým technickým, požárním, licenčním 2.5

(autorským) a zdravotním normám platným v ČR a mezinárodním normám ISO/IEC.  

 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  2.6

 dokumentaci skutečného provedení ve formátu *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls 2.6.1

uloženou na datovém nosiči (např. CD, flash pamět) včetně všech dokumentů a 

písemností vyžadovaných závaznými technickými normami a podmínkami, jakož i 

právními předpisy; 

 fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (komplet CD); 2.6.2

 stavební deník, měl-li zhotovitel zákonnou povinnost jej vést při provádění díla; 2.6.3

 záruční listy k instalované technologii. 2.6.4

 Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny 2.7

výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 Předání a převzetí celého řádně dokončeného díla bude provedeno v místě provádění díla 2.8

písemným protokolem podepsaným zmocněnci pro jednání věcná a technická obou 

smluvních stran. 

 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dní předem 2.9

k převzetí komplexně dokončeného díla ve lhůtě podle čl. 2.2. této smlouvy. 

 Dílo musí být předáno kompletní včetně dokladové části podle čl. 2.6 této smlouvy. Dílčí 2.10

předávání nebo nedodělky, bránící nebo ztěžující užívání díla obvyklým způsobem, jsou 

nepřípustné. Za dokončené bude považováno dílo provedené v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou a podrobené všem předepsaným zkouškám. Zhotovitel se zavazuje provést 

všechny zkoušky na díle potřebné a právními předpisy vyžadované pro jeho řádné uvedení 

do provozu. 

 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní nebo 2.11

faktické či skryté vady. 

 Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pokyny objednatele, zejména co 2.12

se týče bezpečnosti a pohybu osob v místě plnění díla a udržovat pořádek v místě 

provádění díla a v místech souvisejících s dílem, jakož i po ukončení pracovní doby zajistit 

pracoviště podle podmínek a požadavků objednatele. 

 Pracovníci zhotovitele či jeho subdodavatelé jsou zejména: 2.13

 oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu objednatele, které budou 2.13.1

dohodnuty mezi smluvními stranami; 

 povinni mít u sebe, popř. nosit viditelně průkazy pro vstup do objektu 2.13.2

objednatele; 
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 povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se prováděných činností, 2.13.3

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, likvidace 

odpadů a norem ISO. 

 Zhotovitel má právo vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla i před termínem 2.14

sjednaným v odst. 1.2 tohoto článku, avšak minimálně 3 pracovní dny před plánovaným 

termínem předání a převzetí díla. 

 Nebezpečí vzniku škody přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního 2.15

předání díla. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele zabudováním dílčích prvků do 

stávajícího systému objednatele. 

 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že 2.16

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými obecně závaznými 

právními předpisy nebo touto smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezplatně 

a bezodkladně odstranil vady či škodu vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným 

způsobem. 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas 2.17

a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 

subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů, který se zavazuje předat objednateli 

nejpozději při předání staveniště. Objednatel je oprávněn odmítnout konkrétního 

subdodavatele, a to i bez uvedení důvodů a zhotovitel je povinen jej nahradit jiným 

prověřeným a odborně způsobilým subdodavatelem. Při provádění díla subdodavatelem má 

zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

 Případné změny v plnění předmětu smlouvy musí být před vlastní realizací, po dohodě se 2.18

zhotovitelem, schváleny zápisem do stavebního deníku a následně schváleny formou 

změnového listu (příloha č. 4 této smlouvy). Poté bude, na základě odsouhlaseného 

změnového listu, zpracován dodatek k této smlouvě.  

III. CENA DÍLA 

 Cena díla včetně jeho jednotlivých položek je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí 3.1

951 585 Kč bez DPH. Celková cena byla stanovena na základě jednotkových cen uvedených 

v příloze č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje jak cenu za dodané dílo, tak i cenu za 

dopravu a montáž díla a související práce a služby včetně dopravy, vypracování technického 

řešení pro provedení díla, zřízení a vyklizení staveniště a odvoz odpadu.  K ceně díla bude 

připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

 Navýšení ceny je možné pouze v případě, že se konečná cena včetně DPH změní v důsledku 3.2

zákonné změny sazby DPH pro dílo nebo jeho součásti. 
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IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY 

 Právo vystavit daňový doklad (fakturu) za cenu řádně zhotoveného a protokolárně 4.1

předaného díla vzniká zhotoviteli následující den po podpisu předávacího protokolu o 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude podepsán oběma smluvními 

stranami. Kopie předávacího protokolu bude přílohou daňového dokladu (faktury). 

 Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena výhradně na základě vystavené faktury, 4.2

která bude zaslána zhotovitelem objednateli elektronicky na e-mail: epodatelna@spcss.cz 

nebo jeho prostřednictvím datové schránky. Faktura musí mít náležitosti účetního a 

daňového dokladu a musí obsahovat zejména náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 

235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění změn a doplňků, číslo účtu, na který má být platba 

provedena a registrační číslo smlouvy objednavatele a předávací protokol podepsaný 

objednavatelem i zhotovitelem, jinak je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu 

k opravě či doplnění, přičemž do doručení opravené faktury neběží lhůta splatnosti. 

Splatnost faktur je 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Za 

zaplacení daňového dokladu (faktury) se považuje datum odepsání finanční částky z účtu 

objednatele. 

 Objednatel má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad a nedodělků díla 4.3

ze strany zhotovitele, na zádržné v celkové výši 5 % z konečné faktury (z ceny díla). 

Zhotovitel požádá písemně po odstranění vad a nedodělků o uvolnění zádržného, a to do 30 

(třiceti) dnů od protokolárního předání a převzetí celého dokončeného díla podle této 

smlouvy. Zádržné bude objednatelem vyplaceno zhotoviteli do 7 (sedmi) dnů od doručení 

písemné žádosti zhotovitele objednateli za předpokladu, že budou odstraněny vady 

a nedodělky díla. 

 V případě prodlení objednatele s uhrazením platby vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn 4.4

požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den 

prodlení do zaplacení. 

 V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a protokolárním předáním díla, je 4.5

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez 

DPH za každý den prodlení. V případě že zhotovitel prokazatelným způsobem poruší 

povinnosti vyplývající z čl. VI. této smlouvy, je má objednatel nárok vůči zhotoviteli na 

smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každé podstatné porušení takové povinnosti.  

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele 4.6

s odstraněním případných vad a nedodělků ve výši 2 000,00 Kč za každou vadu a 

nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za vady díla a nedodělky díla 4.7

zjištěné objednatelem v záruční době, a to ve výši 2 000,00 Kč za každou vadu či 

nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od uplynutí lhůty k vyřízení 

reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do 15 (patnácti) dnů od 

mailto:info@spcss.cz
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odeslání oznámení o reklamaci, případně v jiné lhůtě písemně sjednané s objednatelem, 

nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jinak nárok objednatele 

z odpovědnosti za vady. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele 4.8

s vyklizením staveniště ve výši 10 000,00 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace 4.9

a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, je 

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000,00 Kč za každý 

případ. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za porušení pravidel 4.10

bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem ve výši 10 

000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za 4.11

porušení ostatních právních povinností zhotovitele za každý jednotlivý případ. 

 Smluvní pokuty uplatněné objednatelem dle této smlouvy jsou splatná do 14 dnů od 4.12

vystavení faktury s vyúčtováním smluvní pokuty. Uplatněním nároku na smluvní pokutu 

není dotčen nárok na náhradu škody v celém jejím rozsahu. Objednatel má právo 

pohledávku na zaplacení jakékoli smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na 

zaplacení ceny díla či její části. 

 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení závazku objednatele 4.13

na základě této smlouvy bude zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu 

§ 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní 

účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. 

 Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 4.14

zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto 

skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele 

uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést 

částku DPH podle faktury – daňového dokladu vystavené zhotovitelem přímo příslušnému 

finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH. 

 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce 4.15

uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je 

objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění 

písemně informovat. 

V. PRÁVA A POVINNOSTI A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla v termínu sjednaném 5.1

v čl. 2.2 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání 

staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, je-li při realizaci díla zhotovitel k tomu 
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povinen dle obecně závazných právních předpisů. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat 

objednateli informaci o pracovní době svých pracovníků a případné změny oznamovat 

objednateli bez zbytečného odkladu. 

 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 5.2

 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 5.3

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 

a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, v jeho průběhu zejména sledovat, zda 5.4

práce a dodávky jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních 

předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má 

přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní neprodleně 

zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto 

vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát 

příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené 

práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho subdodavatelem. 

 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení díla 5.5

a protokolárně je předá objednateli. 

 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí 5.6

stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 

prostory. 

 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 5.7

případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s 

postiženým jemu uhradit. 

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 5.8

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. 

 Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele 5.9

odpovědnosti z plnění smluvních povinností. 

 Zhotovitel poučí své pracovníky a subdodavatele o povinnosti dodržovat platné předpisy 5.10

v oblasti BOZP a PO, jakož i povinnosti dodržovat stanovená ochranná a bezpečnostní 

opatření v objektu objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i za dodržování 

předpisů PO na pracovišti u svých pracovníků, odpovídá zhotovitel. 

 Před zahájením provádění díla, nejpozději při prvním předání a převzetí prostor určených 5.11

k provádění díla, předloží zhotovitel objednateli seznam pracovníků, kteří budou vstupovat 

do objektu objednatele. Seznam bude průběžně aktualizován. 

 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu na předmět plnění 5.12

této smlouvy, a to zejména na pojištění stavebně montážních rizik a pojištění odpovědnosti 
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za škodu způsobenou prováděním díla či v souvislosti s tím s minimálním limitem pojištění 

10 mil. Kč, přičemž její platnost zachová do uplynutí záruční lhůty. 

 Zhotovitel bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této smlouvy v 5.13

celém rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky 

vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném 

znění a dále s uveřejněním této smlouvy na profilu objednatele jakožto zadavatele dle ust. 

§ 219 ZZVZ. 

VI.  OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ 

 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti a informace, které si předají a výslovně 6.1

označí v rámci plnění této smlouvy, považují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se 6.2

vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo 

poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčena. 

 Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně 6.3

poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální 

nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 

hodnotu a které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se 

z povahy dá předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku 

mlčenlivosti, a které se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní 6.4

strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky 

k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této smlouvy 

potřebné informace zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům 

nebo třetím osobám, které se podílejí na plnění předmětu této smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své 6.5

zaměstnance a případné své dodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny. 

 Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 6.6

 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto 6.6.1

dostupnost způsobila sama smluvní strana; 

 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem 6.6.2

zpřístupnění druhou stranou, a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

 smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat 6.6.3

danou informaci; 
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 je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 6.6.4

příslušného orgánu státní správy či samosprávy; 

 auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění 6.6.5

vyplývajícího z příslušných právních předpisů. 

 V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít 6.7

odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, 

je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu. 

 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných 6.8

informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá po naplnění této 

smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli po předchozím upozornění provedení kontroly 6.9

nakládání s neveřejnými informacemi a případného dodržování zákonných povinností 

zhotovitele ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se objednatele 

ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

pokud budou zhotoviteli zpřístupněny, a to kdykoli za trvání této smlouvy, přičemž 

zhotovitel je povinen tuto kontrolu objednateli umožnit. Objednatel oznámí zhotoviteli 

termín provedení kontroly alespoň 2 pracovní dny předem, a to elektronicky na kontaktní e-

mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. 

VII. ZÁRUKY 

 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude 7.1

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu 

obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, 

které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. Práva objednatele z vadného 

plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  Na předané dílo 

poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se sjednává v délce 24 

měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí celého 

dokončeného díla bez vad a nedodělků. 

 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému 7.2

jej objednatel objednal. 

 Objednatel má právo vyžadovat odstranění vad, vzniklých vadou materiálu, vadou 7.3

konstrukce nebo vadou montáže, kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může 

objednatel učinit jakoukoli formou, včetně telefonické, v tomto případě však následně 

potvrzené písemnou formou (např. e-mailem), přičemž objednatel je povinen popsat vadu, 

jak se projevuje, jaké nároky uplatňuje vůči zhotoviteli a též jméno oznamovatele. 

 Přijetí oznámení o vadách potvrdí zhotovitel objednateli e-mailem bezodkladně, nejpozději 7.4

však následující pracovní den od doručení. 
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 Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, 7.5

je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok 

na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit 

nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní 

již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů 

po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti 

za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, 

pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem. 

  V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 7.6

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 (tří) pracovních dnů 

od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 

zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad. 

 Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody 7.7

na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen 

zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření 

k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s objednatelem nedohodne 

jinak. 

 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 7.8

až do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 7.9

vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je zhotovitel. 

 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 7.10

opravené, doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné 

k provozování díla. 

 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 (deseti) dnů ode dne 7.11

oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní řádně a ve 

lhůtě podle tohoto článku, má objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, v 

obou případech na náklad zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto 

odstavci, nenaruší žádná jiná práva plynoucí objednateli ze záruky. 

 Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok 7.12

na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění 

této smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany zhotovitele. 

 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody v plné 7.13

výši a smluvní pokuty. 

 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně 7.14

po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  7.15
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 Zhotovitel neodpovídá za vady na díle způsobené živelnou pohromou, mechanickým 7.16

poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele.  

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, která nahrazuje 8.1

veškerá předchozí ujednání a závazky vztahující se k předmětu plnění této smlouvy. 

 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 8.2

smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

v platném znění. Objednatel se zavazuje bezodkladně oznámit zhotoviteli den zveřejnění 

této smlouvy v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená 

smlouva vč. příloh a případných dodatků bude v elektronické podobě v registru smluv 

zveřejněna. 

 Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění uveřejněna 8.3

prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je 

zrušena od počátku. 

 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou posloupně číslovaného písemného 8.4

dodatku, s výjimkou nahlášení změny kontaktních údajů smluvních stran uvedených v čl. 

VII odst. 7.5 smlouvy. 

 Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, jež mají platnost každá originálu, přičemž 8.5

objednatel obdrží dvě vyhotovení této smlouvy a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení této 

smlouvy. 

 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 8.6

ustanoveními § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 

Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 558 odst. 2, § 2079 odst. 2, § 2093, první věty 

§ 2098, § 2126 a § 2127 občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a 

veškeré povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy. 

 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy (včetně 8.7

postoupení pohledávek) bez předchozího písemného souhlasu objednatele na třetí osobu. 

 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoli ustanovení této smlouvy 8.8

či dílčí smlouvy k této smlouvě uzavřené je nebo se stane neplatným, nevymahatelným 

nebo zdánlivým, pak taková skutečnost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany 

nahradí tento neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, 

vymahatelným, a nikoli zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 

odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 

 V případě rozporů mezi smlouvou a přílohami smlouvy mají vždy přednost ustanovení 8.9

smlouvy (zejména pokud se jedná o záruční, dodací a platební podmínky). 
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 V případě vzniku rozdílných názorů nebo rozporů, týkajících se rámcové smlouvy, zavazují 8.10

se smluvní partneři jednat o mimosoudním vyrovnání. Nedá-li se dosáhnout souhlasu, 

veškeré spory z této smlouvy vzešlé budou rozhodovány příslušným obecným soudem 

v České republice podle českého práva. 

 Smluvní strany prohlašují, že se zněním smlouvy podrobně seznámily, a že ji na důkaz 8.11

své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného měsíce a roku podepisují. 

 Nedílná součást této smlouvy:  8.12

 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 8.12.1

 Příloha č. 2 – Půdorys 4. NP s vyznačeným prostorem pro umístění doplňovací 8.12.2

stanice a přípojnými body 

 Příloha č. 3 – Půdorys 4. NP s vyznačeným prostorem současné VZT a přípojnými 8.12.3

body 

 Příloha č. 4 – Vzor „Změnového listu“ 8.12.4

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 

V  dne   V  dne  

 
 

 
 

  
 

 
 

Ing. Vladimír Dzurilla 

generální ředitel 

Státní pokladna Centrum sdílených 
služeb, s. p. 

 Ing. Antonín Hemmer a Mgr. Michal 
Hejsek 

předseda a člen představenstva 

ALTRON, a.s.   
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Změnový list č. [doplnit] ze dne [doplnit] 

Název stavby:   

Číslo smluvního vztahu: 
  

Název části stavby (PS, SO): 
  

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 

vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

 

Nové řešení: 

 

Zdůvodnění změny: 

 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné 

dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:  
 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 
 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 
 

Nová cena díla vč. DPH: 
 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 
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Nový termín dokončení díla:   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

  Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

  

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

  

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

  

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

  

Příloha změnového listu: 
 

 


