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Město Tábor       

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 

SSSSMLOUVA O DÍLOMLOUVA O DÍLOMLOUVA O DÍLOMLOUVA O DÍLO    číslo:3200/SD/00054/16  
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákona 

na základě výběrového řízení dle zákona č.137/2006 Sb.  
 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel :  
Město Tábor – zastoupené  místostarostkou města 
Ing. Michaelou Petrovou     
Žižkovo nám. čp. 2 
390 15 Tábor 
IČO: 00253014, DIČ CZ00253014 
Bankovní spojení  xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 
Odpovědný zástupce ve věcech 
a) smluvních: Ing. Radomír Kouba 
b) technických : pan Karel Šíp 
 
 
Zhotovitel :   STAVEKO – SERVIS s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor                                                                            
Zastoupený :  Ing. Jaroslavem Šindelářem – jednatel společnosti                                                           
IČ  :  28157842                                           
DIČ : CZ28157842                                        
Bankovní spojení :  xxxx x.x.                         
Číslo účtu  :  xxxxxxxxxxxxxx                                        
jako zhotovitel. 
 
 
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
II.1. Předmětem této smlouvy o dílo  je přesná specifikace dodávky s výkazem výměr na provedení 
díla: Havárie - celková oprava střešního pláště v ZŠ a MŠ Tábor - Čekanice, Průběžná 116/ MŠ 
Blanická 2705“  s názvem akce:                          
             
„Celková oprava střešního pláště v ZŠ a MŠ Tábor - Čekanice, Průběžná 116/ MŠ Blanická 

2705“,               
 
II.2.  Dílo bude provedeno dle platných ČSN, v době realizace. Postup provádění díla musí být                                                  
      v souladu s obecnými platnými předpisy, technickými zvyklostmi a technologickými návody              
          k dodaným jednotlivým  materiálům. 
 
II.3.   Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla provést jeho rozšíření nebo  

zmenšení. Toto bude promítnuto do celkové ceny díla  za podmínky zachování jednotkových                    
cen. 

 
III.   ZÁVAZKY  SMLUVNÍCH   STRAN 
 
III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo , které je předmětem této smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly, že objednané dílo dle této smlouvy  budou chápat jako celek a zhotovitel splní svou 
povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli formou závěrečného 
protokolu o předání a převzetí díla včetně všech revizních zpráv a certifikátů na dodávané 
zboží. 

 
III.2.  Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo, které je předmětem této smlouvy. 
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IV.   DOBA   PLNĚNÍ 
 
IV.1.   Smluvní strany se dohodly, že dílo bude splněno a protokolárně předáno do: 16. listopadu 
2016. Zahájení prací bude možné po odsouhlasení RM konané dne 10.10.2016 a následném podpisu 
SoD do jednoho týdne. 
 
V. CENA  DÍLA 
 
 V.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/90 Sb.  a na základě výběrového řízení sjednávají 
smluvní strany  celkovou cenu díla dle předmětu plnění uvedeného v čl. II této smlouvy,specifikovanou 
v jednotlivých položkách oceněným  výkazem  výměr doloženým do výběrového řízení dle zákona č. 
137/2006 Sb. v platném znění  této dodávky díla ve výši  podle výběru investora: 
 
 

     Varianta č. 2 
Cena bez DPH ………………………………………….      720.120,00 Kč 

 DPH   21 %.................................................................       151.225,20 Kč 
 Cena včetně DPH………………………………………       871.345,20 Kč 

   
 
V.2.  Cena za dílo byla sjednána jako pevná na základě poptávky a možné prohlídky na adrese MŠ 
Tábor, Blanická 2705. Je dána specifikací a  oceněným výkazem výměr, kde jsou uvedeny stavební 
práce a dodávky včetně jejich množství a rozsahu. Dále je cena dána kvalitativními požadavky a 
standarty uvedenými v zadávacích podmínkách. 
Do této ceny zhotovitel zapracoval a potvrzuje, že při tvorbě  ceny splnil podmínky výběrového řízení 
v tomto rozsahu : 

a) prověřil si srozumitelnost, rozsah a kompletnost zadání včetně technologických postupů a je 
schopen dílo dle čl. II. provést. 

b) Seznámil se  současným stavem a možnostmi staveniště.  
 
Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména : 

a) veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je 
předmětem této smlouvy a které je ve svých objemech a dodávkách jasně specifikováno 
oceněným výkazem výměr, který tvoří součást této smlouvy 

b) veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 
předmětů pro realizaci díla 

c) náklady na přípomoci, lešení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu a 
uložení sutě  na skládku 

d) náklady za skladování, dovozné, balné a zpětné odeslání obalů 
e) náklady za veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla 
f) náklady na zhotovení a  předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo 

potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla 
g) náklady na ochranu díla až do přejímky 
h) náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke 

zhotovení díla a pro užívání díla a pro používání díla dále potřebných, náklady na zařízení 
staveniště, případně za zajištění si meziskládky  

i) náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek (revize), které jsou pro provoz díla 
potřebné 

 
 
V.3.  Smluvní strany se dohodly , že vícepráce je pouze ta práce, kterou si vyžádá objednatel nad 

  obsah smluveného předmětu plnění , které je ve svých objemech a dodávkách jasně    
         specifikováno oceněným výkazem výměr, který tvoří součást této smlouvy.  
 
V.4.  Vícepráce, nebude uznána ta práce, kterou mohl zhotovitel prokazatelně zahrnout do ceny díla.                             

a) Práce , které nelze předem prokazatelně specifikovat co do jejich rozsahu a pracnosti, budou 
zhotovitelem objednateli účtovány pomocí hodinové zúčtovací sazby, která je stanovena na 
max. výši 150,- Kč za jednu odpracovanou hodinu. K této  HZS bude zhotovitel oprávněn  
účtovat náklady za zabudovaný materiál, případně za odvoz materiálu a jeho uložení na 
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skládku. Zhotovitel při provádění prací je  povinen denně zaznamenávat do stavebního deníku 
počet skutečně odpracovaných hodin a předkládat je objednateli k odsouhlasení. Konečná 
cena těchto víceprací bude součtem ceny skutečně odpracovaných hodin a ceny 
zabudovaného materiálu. 

 

VI.  PLATEBNÍ  A  FAKTURAČNÍ  PODMÍNKY  

VI.1. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla jeho protokolárním předáním objednateli dle této     
smlouvy a po odstranění vad a nedodělků dle čl. X.10. smlouvy.  

VI.2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po dokončení celého díla na základě soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseným objednatelem po odstranění případných 
vad a nedodělků. – po převzetí celého díla. 

VI.3 Finanční platba bude  objednatelem poskytnuta na podkladě faktury vystavené  zhotovitelem. 
Smluvní splatnost faktury bude 14 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli, 
pokud bude fakturace oprávněná.  

VI.4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti : -označení faktury  
-sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele  
-údaj o zápisu do Obchodního rejstříku nebo jiné evidence včetně spisové (registrační) značky  
-předmět plnění a den splnění - cenu díla a částku k fakturaci  
-datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu -náležitosti pro daňové účely  
-podpis oprávněného zástupce zhotovitele včetně razítka   

VI.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje, kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa 
zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datum splatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná 
finanční částka, předmět platby a podpis oprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn 
fakturu do data jejich smluvní splatnosti vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
platební doklad opravit. U opraveného dokladu běží nová smluvní Ihůta splatnosti dle článku VI.4. 
smlouvy.  

VII.PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  DÍLA  

VII.1.Základní ustanovení  

a) Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávacími podmínkami.            

b) Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování :  
- zákona č. 19/1997 Sb., a zákona č. 83/1998 Sb.  a všech novel, dále je povinen se řídit požadavky 
MV č. 502/2000 Sb. a předpisů souvisejících. Dále pak zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a 
dodatků ke dni podpisu této smlouvy 

-ustanovení  vyhlášky č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu,  
-ustanovení o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (vyhl. Č. § 15 zákona 
309/2006 Sb.),  
-technologií,  
-požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu oprávněnými orgány.  

c) Zhotovitel musí pro realizaci stavebního díla použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 
dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při užívání  

d) Zhotovitel může, jestliže ze smlouvy, popř. zadávacích podmínek nevyplývá nic jiného, pověřit 
provedením díla nebo jeho části jiné osoby (subdodavatele). Podmínkou tohoto pověření je výlučný 
souhlas objednatele. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů 
a řádné provedení díla tím však není dotčena.  
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VII.2.Prováděcí podklady  
 
a) Podklady nezbytné k provedení díla, jsou pro zhotovitele závazné.     

b) Zjistí-Ii zhotovitel vady  v zadání, popř. nesprávnost jiných pokynů a podkladů objednatele, je 
povinen na ně bezodkladně upozornit. Jestliže objednatel přes upozornění dodavatele trvá na 
provedení prací podle jím předané dokumentace nebo pokynů, neodpovídá zhotovitel za závady, 
které jsou důsledkem vad, na které objednatele upozornil. Zhotovitel i přes nesprávnost předaných 
podkladů musí však postupovat v souladu s platnými předpisy a normami.  

VII.3.Staveniště  

a) Staveniště je místo určené k provedení díla.  

b) Objednatel předá zhotoviteli do bezplatného užívání staveniště, zhotovitel na svoje náklady toto 
místo zabezpečí a opatří výstrahou „Vstup Zakázán“ s možností na provoz MŠ.  

c) Při vymezení a přípravě staveniště je nutné respektovat ustanovení části čtvrté "Staveniště" 
vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  

d) Podepsáním zápisu o odevzdání staveniště předá objednatel zhotoviteli ve sjednaném termínu 
staveniště jako celek. V zápisu o odevzdání staveniště musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky 
a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby, pokud nejsou obsahem smlouvy. .  

e) Objednatel je zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu smluvního trvání 
stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. Povolení k užívání veřejných ploch a  případné 
poplatky za ně nese zhotovitel. Poplatky a případné pokuty a majetkové sankce za delší než 
smluvenou dobu užívání hradí zhotovitel po dobu, po kterou je v prodlení.  

f) Zhotovitel nehradí el. energii  ani  vodné a stočné – není na staveniště zavedeno.                                        

g) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Umisťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací obstarává zhotovitel.  

VII.4.Režim staveniště    

a) Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných inženýrských sítích 
pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat denně odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo 
jinou činností kolem celé budovy MŠ.  

b) Zhotovitel je povinen se zdržovat pouze na místech vyčleněných objednatelem při předání 
pracoviště – staveniště. Do ostatních prostorů je zhotoviteli vstup zakázán. 

  
 VII.5.Provádění stavebních prací  

a)  Při provádění stavebních prací musí zhotovitelé dodržovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce. Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách jsou pro 
účastníky výstavby závazná ustanovení části druhé vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízeních. 

b)  Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. 
Odpovídá za provádění díla v kvalitě dle projektové dokumentace a obecně platných předpisů.  



 5 

c) Zhotovitel nese zodpovědnost za provedení stavebních prací podle smlouvy. Přitom musí 
dodržovat zákonné i místní předpisy. Zodpovídá za řízení stavby a za pořádek na staveništi 
(pracovišti).  

d) Zábory veřejných ploch zajistí zhotovitel a náklady s tím spojené jsou součástí pevné ceny.  

e) Zhotovitel bude povinen odpady, vznikající během provádění díla Iikvidovat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. 

f) Místo pro uložení sutě a poplatky za uložení a dopravu zajistí zhotovitel a náklady s tím 
spojené jsou součástí pevné ceny. 

g) Všechny případné škody, nebo ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, částech díla, 
nebo celém dílu (stavbě), popřípadě škody způsobené třetím osobám, až do dne 
protokolárního předání díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.  

h) Objednatel je oprávněn měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací a dodávek, 
nebo projekt rozšířit o dodatečně požadované práce a dodávky. Zhotovitel bude povinen tyto 
požadavky objednatele akceptovat. Tyto požadavky budou promítnuty do smluvní ceny díla a 
případně i do doby plnění. 

 

VII.6.  Stavební dozor objednatele  

a) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných zadávacích podmínek, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Za tím účelem má přístup na 
pracoviště, do dílen a skladů. Může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a 
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad. Jestliže zhotovitel díla tak 
neučiní ani v přiměřené Ihůtě mu k tomu poskytnuté, a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

b) Stavební dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-Ii ohrožena bezpečnost prováděné stavby , život nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Stavební dozor však není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.  

c) Zhotovitelé jsou povinni zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
stavebním dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.  

VII. 7 .Průběžné kontroly  

a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena  nejméně 2 pracovní dny 
předem. Je-Ii na stavbě stálý stavební dozor objednatele, Ize výzvu zapsat do stavebního deníku ve 
stejné Ihůtě. Neučiní-Ii tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.  

b)Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, nebo která se měla konat podle 
dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestliže však účast na 
kontrole byla objednateli znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může objednatel bez 
zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly, je však povinen nahradit zhotoviteli 
náklady způsobené opožděním kontroly .  

VII.8.Stavební deník  

Do deníku se zapisují všechny skutečností rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadávacích podmínek, 
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údaje nutné pro posouzení prací. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat 
své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).  

b) Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku se skončí dnem, 
kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.  

c) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je 
povinen připojit k záznamu do 2 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí.  

VIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A    NOSITELSTVÍ   NEBEZPEČÍ  ŠKOD  NA DÍLE  

VIII.1.Vlastnická práva a nositelství  nebezpečí škod u věci a zařízení nezbytných k provedení 

stavebního díla  

a) Zhotovitel je povinen opatřit všechny věci nutné k řádnému provedení stavebního díla, vymezeného 
smlouvou a přílohami ke smlouvě, ke kterým patří zejména :  
-materiály, konstrukce a výrobky, které jsou určeny k zabudování do stavebního díla, 
-pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k realizaci díla, které se však nestávají jeho 
součástí ( Iešení, podpěrné konstrukce, atd.),  
-zařízení staveniště provozního výrobního i sociálního charakteru v rozsahu nezbytném pro účely 
zhotovitele.  

b) Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. provizorních konstrukcí, 
které vnesl na staveniště vč. stavebních strojů a jiných mechanismů. Je nositelem nebezpečí škod na 
nich vzniklých nebo jimi vyvolaných, a to až do doby předání díla objednateli. .  

VIII.2.Vlastnické právo ke zhotovovanému stavebnímu dílu a nositelství nebezpečí škod na něm  

a) Objednatel je vlastníkem zhotovovaného stavebního díla, avšak nositelem nebezpečí vzniku škod 
na něm je do jeho předání zhotovitel.  

b) Všechny případné škody nebo ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, částech díla, nebo 
celém dílu (stavbě), popřípadě škody způsobené třetím osobám, až do dne protokolárního předání 
díla objednateli, jdou k tíži zhotovitele.  

IX.PŘERUŠENÍ  A ZASTAVENÍ                      

IX.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, 
jestliže :  

-objednatel nedodrží Ihůtu dohodnutou pro jeho spolupůsobení, podmiňující další řádný postup prací, 
a to ani v přiměřené dodatečné Ihůtě  
-provádění díla brání kalamitní situace a mimořádné povětrnostní podmínky déle než čtrnáct dní, se 
kterými není v zadávacích podmínkách  uvažováno  

IX.2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a 
v nezbytném rozsahu -podle čl. VII.6. a pokud dílo není kvalitativně prováděno dle odst. 11.3. této 
smlouvy. Takové přerušení nestaví běh smluvních lhůt jím dotčených a nezakládá nárok zhotovitele 
na úhradu více nákladů přerušením vyvolaných.  

X. PŘEDÁNÍ     DÍLA  

X.1. Zhotovitel předává a objednatel přejímá řádně dokončené stavební dílo nebo jeho dokončené 
části, na jejichž samostatném odevzdání a převzetí se strany ve smlouvě dohodly .  

X.2. Řádně provedené stavební dílo objednatel převezme. 
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X.3.  Předáním dokončeného díla, v rozsahu dle čl.ll této smlouvy, objednateli, přechází na něho 
nebezpečí škody na stavebním díle.  

X.4. 0 převzetí dodávky nebo její části sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zejména 
zhodnocení jakosti stavebního díla, soupis zjištěných vad a nepodstatných nedodělků, dohodu o 
opatřeních a Ihůtách k jejich odstranění, popřípadě o slevě z úplaty nebo o jiných právech z 
odpovědnosti za vady a nedošlo-li k dohodě, stanovisko zhotovitele a objednatele, jakož i prohlášení 
objednatele, že předávané stavební dílo nebo jeho část přejímá.  

X.5. Jestliže objednatel odmítá dodávku převzít, uvede důvody. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl dodávku převzít, opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu V takovém případě 
je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dodávku nebo její 
část přejímá. Zápis o převzetí je pak uzavřen podepsáním dodatku.  

XI. ZÁRUKA   ZA  DÍLO  A  VADY  DÍLA  

XI.1. Zhotovitel poskytne objednateli ode dne převzetí díla na provedené a dodané práce  

záruku v délce  72   měsíců 

XI.2. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít od jeho protokolárního předání po celou záruční dobu 
vlastnosti obvyklé a podle předpisů, které se na provádění díla vztahují jako celek.  

XI.3. Objednatel je povinen reklamaci vady díla uplatnit u zhotovitele prokazatelně a bez zbytečného 
odkladu.  

XI.4. Zhotovitel reklamovanou závadu v době záruky na předané dílo odstraní nejdéle do 5 
pracovních dnů od nahlášení.  

XII. SMLUVNÍ   POKUTY  

XII.1. 0bjednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokuty za každý den prodlení s placením dohodnutých 
faktur ve smluvní Ihůtě splatnosti, a to 0,1 % z finančního objemu daného platebního dokladu.  

XII.2. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním předmětu díla ve 
smluvním termínu, a to 10.000 ,- Kč + DPH za každý započatý den prodlení.  
 
XII.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve  výši 100.000,-Kč v případě, že  
plnění předmětu díla nebude vykazovat  předepsané  technické a uživatelské standardy  stavby. 
  
XII.4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody 
ani povinnosti splnit původní závazek.  

XIII.ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ  

XIII.1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními  občanského zákona. 
V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují tento řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. 
Pokud jednání smluvních stran v takových případech nebude úspěšné, sjednává se jako místně 
příslušný obecný soud objednatele. 

XIII.2. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích obsažených v podkladech 
poskytnutých objednatelem k plnění díla nebo o skutečnostech se kterými zhotovitel při plnění díla 
přišel do styku. Uvedené údaje jsou obchodním tajemstvím objednatele ve smyslu občanského 
zákona. Povinnost mlčenlivosti má zhotovitel i po skončení platnosti této smlouvy .  
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XIII.3. Smlouvu Ize doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran dle čl. 1. této smlouvy.  

XIII.4. Uplatnění zákona č. 106/1999 Sb. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se 
zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

XIII.4. Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 
2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění 
v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu do 30 dní ode dne uzavření smlouvy. 

XIII.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.  

Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích. Objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  

     V Táboře dne 11. října  2016                            V Táboře dne 12. října  2016 
 
 
 
 
 
 
 
             Objednatel      Zhotovitel 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 


