Příloha č. 1Smlouvy o dílo

oBcHoDruí poolvtíruNy
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

I.

Úvootrtí UsTANoVENí

ý

ryÍo obchodní podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanskéhozákonku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSoD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu' Změny těchto
Podmínek mohou b]ýt učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.
3/ Vobchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepšísrozumitelnost textu je vtomto
odstavci, iakožijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDS"), autorský dozor projektanta (dále jen
koordinátor bezpečnosti a
"AD"),
ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,Ko-BoZP")

lI.

LHŮTY PLNĚNí

I/ Zhotovitel dokončícelédílo a všechny jeho části (sou-lijaké)ve lhůtě pro dokončenídílanebo
části díla (podle okolnostÍ), včetně:
a) úspěšnéhoprovedení přejÍmacích zkoušek před převzetÍm díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončeníveškeých prací a činnostíkteré jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončenépro účelypřevzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽívánídíla a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.
3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha Ó.2.v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dílčítermínyplnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Zména harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k SoD.
Uzlový bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky
předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnémuuzlovému bodu. o dokončeníkaŽdého uzlového bodu
vyhotovízhotovitel zápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

a

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, nejpozději 7 dní před termÍnem prvního předání
staveniště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích prací v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termínu předání a převzetí díla' Tento návrh
podrobného programu prací musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
případně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud
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nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období ýstavby
dle harmonogramu; program prací musí být v souladu dílčímitermÍny (milníky) dle
harmonogramu. Přehled skutečnéhopostupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu díla, nejméně v měsíčníchintervalech jako součást zprávy o postupu prací.
Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí
program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na
základé pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá
SoD, harmonogramu nebo skutečnémupostupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽí
zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem.

5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečnépro řádné splnění
povinností vypl:ývajícíchze SoD. V případě, Že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečnéhoodkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené

rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich
vlivům' Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

JestliŽe v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní piekážRy, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat,zavazujíse obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešení,včetně zohlednění případných dopadů do termínu plnění díla a učinívše pro odstranění
překáŽek.

7/

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončenídíla nebo uzlového
bodu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujícíchvznik nároku.
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončenídíla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničení,rtráté nebo poškození, jakoŽ iskladování věcí opatřených
k provádění díla' Je rovněŽ povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která
by pozastavením prováděnÍ díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodůvýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tížiobjednatele.

10/ objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

lll.

CENA DílÁ, PLATEBNí pootvtíruny

ý

V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškerénáklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SoD nebo vsouvislosti stím Wnaloží,a to nejen nák|ady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl:ývají. Jedná se zejména o náklady na
pořízení všech věcí potřebných provedení dÍla, dopravu na místo plnění, vč' vykládky, skladování,
manipulačnía zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a
pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení,prohlášenÍ o shodě,
revizních protokolů a všech dalšíchdokumentů nutných k řádnému zhotovenÍa předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky,

zábory, dopravní značení,zajištěníbezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušnýchsprávních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na software,
licence k užíváváníknow-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušnédokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních praci dodávek a sluŽeb s vykazem výměr, který
byl součástípředané příslušnédokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení poloŽkovy rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškerépoloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že takové chybějící poloŽky či chybějící mnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plnění a součástísjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenísjednané ceny za dílo z důvodůchyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplnéhoocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebních prací, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny Za část díla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňovy doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňoW doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém případě počÍnáběŽet ode dne doručeníopraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.
4/ Pokud zhotovitelv průběhu plněnísmlouvy porušíopakovaně sjednané čistanovenépodmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínůjednotlivých závazných
milnků dle časovéhoharmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadí druhém porušení smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsíčníchdaňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
vtakovém případě nemá nárok na náhradu škody anijiných rnýdajů souvisejících s pozastavením
měsíčníchplateb objednatelem'

V.

oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚ[\í soo

t/ Zhotovitel se zavazuje,Že na své nebezpečíav rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončí,vyzkouší,připraví k předčasnémuuŽívání a ke kolaudaci (u částídíla, u kteých není
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebníhoprovozu ve smluvené době dílo (bez vad,
3

Příloha č. 1Smlouvy o dílo

nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
díla)je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč' technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace.
b) podmínkami pravomocného územního rozhodnutí
c) podmínkami pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a
Wjádřeními účastníkůstavebního řízení
d) stanovisky, povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou
Všemi yýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
je nedílnou součástíSoD, a to aniŽ by musel b]ýt k soD přiloŽen, nebo aniŽ by
vyslovně
odkazováno'
na něj muselo b:ýt

z těchto dokumentů

2/

je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost

projektové
předmět
a rozsah díla
dokumentace díla a dalšídokumentace a dokumentů, ktenýmije vymezen
a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby,
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a
normami a je povinen na jejich případný nesoulad nebo nevhodnost písemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobenéobjednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšídokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními,regulacemi a normami.
Zhotovitel

3/ lhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení
realizace díla nebo třetích stran. Tato
vyjádření státních orgánů a/nebo dotčených účastníků
rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných praci
dopravních r4ýluk, zemních prací, r4ýkopů a dalších činností,zvláštní uŽÍvaníkomunikací a
veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činností(skládky' mezideponie,
manipulační pruhy apod.), povolení k pobytu, povolení k uŽívání přenosných vysílaček, povolení
k přemístění veřejných zaiízení apod.

4/ Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění díla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracÍa zajištění kvalitnÍho iízenía dohledu nad realizací předmětu díla.
5/ Zhotovilel se zavazuje objednateli

TDS, AD, koordinátorovi BOZP umoŽnit kontrolu realizace
jeho
provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
předmětu díla, a to kdykoliv v době
vstup do vešker'ých prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu' Zhotovite| je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zařízení,
která tvoří nebo majítvořit součást dí|a. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plnění povinností v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastnídle pokynů objednatele a v rozsahu

poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částídíla, u kterých není vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončenéhodíla do
zkušebního provozu ajeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

/

Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako ,,TDs" ,,AD", ,,Ko_
BozP"), vydanými vsouladu sdokumentací týkajícíSe provádějí díla, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele

je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.
v souladu se závaznou dokumentací stavby,

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečnéhoodkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění

zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

70/ )eli v průběhu provádění díla ohroŽena bezpečnost provádění stavby, Život nebo zdraví osob
nebo hrozÉlijinéváŽné škody, nebo je-li dÍlo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadují, zhotoviteli přikázat

přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel
takovým příkazem řídit.

je

povinen se

7L/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejícíchse na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 sb. o zajištěnídalšíchpodmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů naiízenívlády č. 59t/2oo6
Sb. o bliŽších minimálních poŽadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci nastaveništích.

t2/ v

případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé

(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13,/ Přerušení provádění díla z důvodůuvedených v odst. 10 tohoto článku musí b:ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

74/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů
spočÍvajících
na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.
t5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, Že vznikla nebo bezprostředně hrozí vznik škody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující kzamezení škod. V případě porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ ZhoIovitel odpovídá objednateli i třetím osobám za veškerou Škodu,která jim vznikne

v důsledku jednání zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD.

t7/

t87/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti písemně informovat o tom, Že:
a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůčipoddodavatelům podílejícímSe na plnění
soD,
b)zhotovitelse stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b:ýt oprávněn provozovat některou z činností,která je předmětem SoD, anebo
5
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jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.
!9/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
e) je

kapacitně, materiálově

i

technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDS, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemnévyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku,
poŽadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění SoD.

2t/

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČSN EN, zejména českétechnické
normy, jsou pro zhotovitele závazné V tom smyslu, Že stanovují minimální poŽadavky na realizaci
díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak, je pracovní doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.

23/ Dalšípovinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele
za optimálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací,
za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačníhotýmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí byt wbavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přUímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svych zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označenípracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními
sociální zařízenÍ pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
f) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,
g) zhotovitel nesmí bez předchozÍho písemnéhosouhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktery má objednatel ve svém
drŽení, úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaiízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽívání,
j)zhotovitelzajišťuje dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kvality, dodrŽování technické dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi, jestliŽe během inspekce objednatel zjistí' Že činnostizhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnímipředpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatního
zaiízení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě
váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V.
t/ Zhotovitelje oprávněn

je

PoDDoDAVATELÉ

provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel

o kaŽdém poddodavateli V dostatečnémpředstihu tj.
minimálně t4 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícíčástku 500 tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu
musí být schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí'
povinen informovat objednatele

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele, jako

by

ji provádělsám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděnýdruh prací. Zhotovitel poskytne na poŽádání
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽívá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčenípředloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné,musí zhotovitel na poŽádání objednatele takového pracovnÍka odvolat a nahradit.
4/ obiednatel je oprávněn požadovat vyloučeníjakéhokoliv poddodavatele, ktený neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínůa harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účastína provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
m

ísto prováděn í díla včetně vykl izen í staven iště.

5/ Zholovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činnostía dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činnostínebo dodávek zajišťovanýchpoddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.
6/

poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
o rizicích vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.
l<aŽdý

před nástupem na staveniště informace

7/

Prokazoval-li zhotovitel vzadávacím řízeníkvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je

v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovémpředstihu

s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

sdělit objednateli důvod změny

takového

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem' JestliŽe zhotovitel nesplní tuto

povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uváŽení) na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění příslušnéčásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšíneŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli

podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započístzhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančnímpohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účetobjednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dí|o, týkajícísezádrŽného a smluvních pokut

u.

PoDKLADY PRo

pl_ruĚruí

1'/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčíseznámilse všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady díla jsou dostatečné,jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele

prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěnévady a připomínky do 10 dnů
po jejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých pracía dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ 7hotovitel prohlašuje,žeke dni uzavřeníSoD řádně prověříl místnípodmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlídce staveniště.
nálezu funkčnísítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto síťidentifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečnéhoprovedení.

5/ Pri

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené Vtomto článku, není oprávněn později namítat, Že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péčea
nese úplnou odpovědnost a veškerénáklady na řádné dokončenídíla.

Vll. ZMĚNA DíLA, oceŇovÁruÍ
t/

Má-li být v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b1ýt taková

o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě

2/ Yeškerézměny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízení. Na

kaŽdou
změnu bude vystaven změnovy list, ktený bude zařazen do tzv. Knihy vícepracr, odpočtůa změn.

Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)
odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení
Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícíhododatku ke
smlouvě; ocenění změny díla se potom řídípostupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšřit rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelemjsou
smluvnístrany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dÍla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo
omezuje či rozšiřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizaci ve skutečnosti v menšímrozsahu) nebo jiným okolnostem majícím vliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkoWch
cen uvedených v nabídce. Cena pracía dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrŽení dílčílhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítím dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánídíla musí
b1ýt současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškených ještě nedokončených
uzlovych bodů.

5/

V případě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškerépodklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvní Strany na změně, je rozhodující

v

stanovisko znalce určenéhoobjednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a

obdržíobjednatel a dvě zhotovitel.

vydávány ve

4 vyhotoveních, znichŽ dvě

vyhotovení

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po r,1ýzvě objednatele
zapsané do stavebnÍho deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli

všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícímzpůsobem:
Příslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby

nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních prací,
služeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.

Tento způsob ocenění se pouŽije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací(a rovněŽ pro ocenění poloŽek, které nebudou realizovány jako součást
méněpraci), pokud je charakter činnostízhotovitele, zhotovovacích prací, sluŽeb nebo dodávky
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částiSoD'
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou položku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:
(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem
vyměr nebo v jiné části SoD, a zároveň

(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek svýkazem vyměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo není moŽné povaŽovat za
odpovídajÍcí,neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi nen prokázat zhotovitel).
Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:

a)

bude odvozena od některé odpovídajícísazby nebo ceny uvedené vSoupisu stavebnÍch prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD;

b) u

poloŽek, sluŽeb a činností,které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouw o dílo, podle následujícího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:

9

Příloha č. 1 Smlouvy o

L

dÍ1o

Přímý materiál

2

Mzdy

3

Odvody

4

Stroie

5

ostatní přímé nákladv

6

Přímé zoracovací nákladv

(2+3+4+5)

Příménáklady

(1+6)

7

ReŽie wírobní

A9o/o z 6\

8

Režie sorávní

(27o/o z

Nepříménáklady

(7+8)

Náklady celkem

(1+6+7+8)

9

Zisk

(3o/o

10

Nekalkulované náklady

(35o/o

d)

6\

z 6+7+8\

(1+6+7+8+9+10)

Jednotková cena celkem

c)

z mezd)

Přímépořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňovym
dokladem) Za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé
náklady;
u dodávek zalízenía strojů budou WuŽity aktuální ceníky výrobců, platné v době podání
nabídky, povýšenéo přiměřený zisk Ve V'ýši 3% a nutné Vedlejšínáklady.
podle cenků Ústavu racionalizace ve stavebnictví (ÚRS), platných v den uzavření Smlouvy o
dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽí objednateli návrh příslušnénové sazby nebo ceny s uvedením postupu při
jejím stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovníobvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upraví
tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. Konečnérozhodnutí o stanovení nové
sazby nebo ceny náleŽí objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno V případě méněprací

VlII. STAVEBNí DENÍK

t/ Zhotovilel je povinen Vést o provádění díla a o postupu prací stavební denk v souladu
s právními předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního
rozvoje ó' 499/2006 Sb. o dokumentacistaveb.
2/

První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předání TDS

následující pracovní den do 10'00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním denku je
zhotovitel povinen uloŽit odděleně od originálu stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničeníoriginálu.
Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho deníku na staveništi. Zápisy
vztahujícíse k provádění díla můŽe do denku provádět orgán státnÍho stavebního dohledu, AD,
TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvních stran'

3/

s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
k zápisu' Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BoZP nesouhlasí se
záznamem zhotovitele.

4/ )estliŽe zhotovitel
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lX.

znŘízeruí, MATERIÁLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENí

!/ Zhotovitel vyrobí nebo obstará zařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu dÍla:
a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxí a s péčířádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízenía bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak

d) v rozsahu stanoveném v

SoD

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem poŽádán.

3/ Pro dílo mohou b:ýt pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízení, jejichž
vlastnostiz hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaručují,Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a ŽivotnÍho prostředi poŽární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívánía ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, Že při
realizaci díla nepouŽie Žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, Že je škodlir4ý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.
4/ ZhoIovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zařízení,dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP.
Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a dalšívzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvní strany v určitémpřípadě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništi a bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
a) materiál (název, popis, obchodníznačka);
b) výrobce, dodavatel;
c) datum předloŽení;
d) zamýšlenépouŽitív rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasenÍvzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
Každý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.

5/

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částístaveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšíchsouvisejících činnostÍs realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zaiízenía produkci a zpracování materiálů
u.ýsledky veškerých činností.objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů

nebo test funkčnosti technologického zafizení za osobní účastizhotovitele přímo u rnýrobců těchto
zařízení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zaiízenídodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízení na staveništi.

7/ Zhotovitel

předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovování díla pro zhotovitele závazný' objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnÍho plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebním plánu poŽadovat
okamŽitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě váŽného
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porušenípovinností zhotovitele oproti kontrolnímu

pozastavit realizaci předmětu díla.

a

zkušebnímuplánu můŽe objednatel

8/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob

zkoušenía médium

c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f)jakých rrýsledků zkoušenÍ má b:ýt dosaŽeno

9/

objednatel bude zhotovitelem vŽdy pYizván ke všem kontrolním zkouškám

prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

a

testům,

1Ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapiše zhotovitel do stavebního deníku a uvede
v pravidelné měsíčnízprávé o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řízenídokončenéhodíla.

tt/

Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto činnostt,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zařÍzení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná tato
činnost nezbavuje zhotovitele Žádné povinnosti ani odpovědnosti.

72/ Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a dalšíinformace,

elektřinu, média, vlastní vybavení a zaiízení,pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinnéa řádné
provedení zkoušek' Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určenézkoušky
jednotlivých zalízení,materiálů nebo jiných částípředmětu díla. V případě odběru vzorků musí blýt
rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostí v závislosti na účeluzkoušek.
můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
provedl
dodatečnézkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečnézkoušky prokáŽou, Že
aby
zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

13l objednatel

ohledu na jiná ustanoveníSoD.

t4/ obiednatel oznámí zhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnitse zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté
bude mít za lo, Že byly provedeny v přítomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, Vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objednatel potvrdí zhotovite|i zprávy o zkouškách.
objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných
zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

15l
t6/

Zhotovitel provede nd ivid uá n í a komplexní zkoušky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů
zafizení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe za!ízení'Zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.Průběh a vysledky
individuálních zkoušek zapíšezhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedení
individuálnÍho vyzkoušenÍtvoří součást nabídkové ceny díla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušenímprokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
i
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splňuje poŽadovanou funkci a Že jejako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konání komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.o průběhu a výsledcÍch komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenítvořísoučástnabídkové ceny díla.

t7/ Jestliže v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
Že to oznámÍ zhotoviteli, spolu s udáním důvodů.Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zaYízení,materiály nebo výsledky
činnostíi v případech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčenézařízení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídajÍ
podmínkám SoD.
t8/

Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel

vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízenínebo materiály, které nejsou v souladu s

podmínkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍjiŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.
Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplní(nebo nenÉlischopen splnit) pokyn nejpozději do termínu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍjiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povínen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněn|.

X.

PRoVÁDĚruí oín

ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to v termínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutí součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve soD. o předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskutečnípísemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvních stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveništěprověřit, zda staveniště nemá překáŽky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačeníobvodu staveniště, vyznačení základních směrovych a výškovych bodů a
podzemních vedení uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpeóí zhotovitel' Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajících
inŽenýrských sítí,rozvodů a souvisejícÍch zařízenína staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčenía označenívhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo kjejich poškození. Dojde-li k poškozenÍinŽenýrských
sítí,je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozenésítě do původnÍhostavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítíauvedenído původního stavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítí.Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastnků sítía nese veškerédůsledky a škody vzniklé jejich
13
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nedodrŽením' Zhotovitel je povinen uŽÍvat staveniště pouze pro účelysouvisející s prováděním
díla a při užívánístaveniště je povinen dodrŽovat veškeréprávní předpisy.

2/ Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektovéh o řízení.
3/ objednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstra nění časovéhoprodlení.

je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými

4/

Zhotov|tel

zaměstnanci minimálně V tomto sloŽení:
a) stavbyvedouct,
b) zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řízení jakosti.
V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavebnÍ dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve výstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedení realizace díla stavbyvedoucím, ktený má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou
autorizaci Českékomory autorizovaných inŽenýrů a techniků.

5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zalÍzenístaveniště' Vybavení
zaiízenístaveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostí zhotovitele; rozsah vybavení je plně na
zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkovéceny díla. Na zařízení staveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnísouhlas a jiná potřebná
úřednÍpovolení, vyŽadujÉli se podle účinnýchprávních předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takovych povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zh otovite l o právn ěn zaiízenístave n iště vyb ud ovat, přípa d n ě provozovat.
6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběžnýúklid
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištěnízpůsobenéhoprováděním
díla. Před podáním výzw k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistístaveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícíhojejich uŽívánív souladu s účelemSoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou b1ýt
potřeba pro účelypřejímacího řízení;tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídíla.

/

Povolení a dočasnéužíváníveřejných a jiných ploch a na r4ýkopy, obstará a poplatky za né
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíuŽívání, neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí

zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu

určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č'
I85/2oo7Sb., v platném znění.

to/

Zhotovitel předá objednateli při předání

a

převzetí díla přehled o druzích a mnoŽství

likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloŽení či likvidace těchto odpadů.

Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médiíhradí zhotovitel a jsou součástísmluvní ceny.

t7/

t4

Příloha č. 1Smlouvy o dÍlo

L2/ ZhoIovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejícÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účastsvých
odpovědných pracovníkůna prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstraněnÍ Vytknutých závad a odchylek od
projektu.

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkůmzhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
Že se v dalším postupu výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnost prováděného
dÍla, Život nebo zdravÍ pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.
1-4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovídajícípodmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zaYízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní období,

elektrickým osvětlením apod.

t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalšímpostupu zakryÍy nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat sijeho následný souhlas s jejich
zakrytím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 pracovních dnů po
obdrŽení výzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽení písemnévýzvy nebo telefonické rnýzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉIi se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole uýše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní.Pokud se dále zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškerésouvisejícínáklady zhotovitel, v opačnémpřípadě je
uhradí objednatel.

t6/

DosaŽení předepsaných parametrů a kvality dí|a prokáŽe zhotovitel úspěšněprovedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenídílanebo příjeho
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol.

17/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzení plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti Za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejímacímřízenídokončenéhodíla nebo jeho části.

t9/ objednatel má právo zúčastňovatse prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.
20/ v případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů,které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnÍt.

2t/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenídíla proti neoprávněnému vstupu
osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ PracovnÍci zhotovitele a osoby pro něj činné(,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní' Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovnÍky ze
stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následujícípracovní den je
nahradit jinýmí vhodnými pracovníky' Stejná oprávnění má objednatel i vůčipracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl.

KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

Smluvní strany se dohodly, Že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
převzetí díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.
1,/

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDs. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i
objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.
3/ Za zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních' TDS je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitéhodruhu ipřítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě Žádosti TDS povinen jejich účastzajistit.

4/ Neodůvodněná neúčastpracovníkůzhotovitele, jejichŽ účastna kontrolním dni je

nebo jejichŽ účastsi TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne,

povinná

se povaŽuje za porušení

povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účastna jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDS pořídí zkaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteÚ vjednom

vyhotovení doručí

zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ Zápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednáníSoD' Dohodnuté termíny a ostatní ujednání

podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového Yízení.

8/ Zhotovitel připraví zprávy o postupu prací měsíčněa předá je vždy objednateli. První zpráva
bude pokrwat období do konce prvního kalendářního měsíce po předání a převzetí staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsíce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončeníobdobr, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě' objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do
následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat při pom ín ky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpráW isjinými náleŽitostmi nebo
vypracovat i dalšízprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.
Podávánízpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončívšechnyčinnosti vedoucí k realizaci
předmětu díla aŽ do vydání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určízhotoviteli objednatel nejpozději do27 dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dní před
term ínem před loŽen í zprávy.
KaŽdá zpráva bude za přÍslušnéobdobí minimálně obsahovat:

i.

informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušnéobdobí, včetně všech stadií projektových prací fisou-li jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušenÍ;a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii.

rekapitulaci všech plateb vč. finančníhovyjádření pokroku prací za příslušnéobdobí a
přehledného finančníhoplánu, zahrnujícího jak finančnívyjádření jiŽ provedených prácí, tak
plánovaný finančnípostup v dalších období realizace předmětu dí|a, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů
iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenímmísta, data a času
pořízení fotografie) ukazujícístav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na Životní
prostředí,

iv.

u výroby kaŽdé důleŽitépoloŽky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo vyroby, plněnív
procentech a skutečnénebo očekávanéúdaje o:
a)
zahájenívýroby,
b)
inspekcích zhotovitele,
c)
zkouškách a
d)
nakládce a dodání na staveniště;
V. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenízhotovitele,
vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifÍkátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech
vztahujícíchse k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a
viii. aktualizaci programu praci srovnánískutečnéhoa plánovaného postupu, s podrobnostmi
o veškerych událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenívsouladu se SoD,
a o opatřenÍch, která jsou (nebo budou) přUata pro překonánízpožděnÍ.
ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízenía seznamu změnových listů

X. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla

xi.

podrobný plán a popis prací pro dalšíobdobí

XI. pŘzuíuncízNouŠry,pŘeoÁruín pŘrvzrrí oín
ý

objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejímacího řízení, zhotovitel
je poté povinen přejímacízkoušky provést v nížeuvedeném rozsahu.

2/ ZhoÍovitel provede před zahájením přejímacího řízenívedoucího k předání a převzetí díla
přejímací zkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normami a pokyny objednatele.

3/ Přejímacízkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovéma věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státními orgány a ostatní zkoušky
nezbytné k prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.
4/ Zhotovitel oznámísprávcistavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časovéhoa věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do t4 dnů po tomto
L7
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

zvažování vysledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytÍŽeníaúčinkuuŽívání díla nebo jeho částíobjednatelempři provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část dÍla projde přejímacími zkouškami, předá

5/ Při

zhotovitel ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímacízkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacích zkoušek je
podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řízenÍ). o ukončenípřejímacÍch zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.
8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovÍdají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla
neprojde přejímacímizkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, abyse přejímacízkoušky kterékoliv
části díla za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
přejímacím i zkouška m i, bud e objed natel oprávněn :
a) nařídit dalšíopakování přejímacích zkoušek;

b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškeréhopředpokládaného
prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnostQ, a V tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
ke kterékoliv většÍčásti díla, která nemůŽe byt uvedena do zamýšlenéhouŽívání.AniŽ by
to ovlivnilo ostatní práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností),
plus náklady na financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení zařízení a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.
V případě, Že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatních povinností vypl:ývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokýat sníŽenou hodnotu dÍla pro objednatele v důsledku neúspěšnýchpřejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řízenípoŽadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termínu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takor4ých zkoušek nevypl1ývá z povahy díla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádíje však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, Že dodatečnézkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečnézkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo
přerušenÍ přejímacího řízenía odmítnutí převzetí díla objednatelem.

1Ol objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončenédílo. objednatel bude

zhotovitele dílo přejÍmat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla' Výjimkou mohou

od

ty
pro
potřeby
které
objednatel
předstihu
a
zařízenístaveniště
objekty, které zhotovitel provede v
převede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkčníobjekty, které bude
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech jen
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo jeho části bude(-ou) v okamŽiku předání objednateli prosté
jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

1ý

b;ýt

Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovitel a za tímto účelempředkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ Zhotovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončenímdíla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetí dÍla (přejímací
(ízení)ke dni následujícím po datu dokončenídíla' objednatelje povinen zahájit přejÍmací řízení
ke dni následujícím po datu dokončenÍ díla dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání mÍsto realizace předmětu díla.
73/ Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat

objednateli, pokud:

k převzetÍ díla doručenímpísemnévýzvy

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;
b) zhotovitel splnil veškerépovinnosti vypl:fuajícíze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahující se k dílu; nedoloŽÉlizhotovitel tyto dokumenty, nebude dflo
povaŽováno za dokončenéa způsobilé k předánÍ a převzetí díla. objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacího Yízenízejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňujícídílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly v rámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené
c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právnÍ spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
po
d)
odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájením přejímacího řízeníje zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skutečnéhoprovedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záručnílisty, certifikáty, apod.),
d) reviznÍ zprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části dÍla, zejména pokud
vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- Zaméřenískutečnéhostavu po dokončení
_ Doklady o provedení hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítía pozemků jejím vlastnkům
- Doklady o likvidaci odpadů
9) pro vodovodní řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorn í rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh líd ky kanalizačních stok
Zhotovitel předá veškerédoklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českémjazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší.RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardních formátů)' obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l Dalšípodmínky pro zahájení přejímacÍho řízení:

a) podmínkou převzetÍ celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšnéprovedení individuálního a komplexnÍho vyzkoušenídíla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c) zaškolenÍ pracovnÍkůobjednatele, především pak zaškolenítýkajÍcíseprovozu a údrŽby

díla a jeho částí
d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacířízení,aby bylo
při

praveno pro násled né kola udačn í řízenía/ nebo

za

hájení trva lého provozu'

t6/ o

průběhu přejímacího řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za pievzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

17/ obiednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací iízenía byly splněné veškeré

podmínky pro jeho úspěšnéprovedení:
a) podepÍšeprotokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno V souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího řízení s udáním
důvodůa uvedením podmínek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejÍmací
řízeníopakovat a protokol o převzetÍ dí|a vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel
oprávněn opětovně poŽádat o zahájení přejímacího iízenía vydání protokolu o převzetí
díla.

18l Protokol o převzetídíla bude obsahovat alespoň
přejímacíhoYízenÍs datem a místem konání,
a) identifikačníúdaje o účastnících
b) identifikačníúdaje o díle,
c) konec záruční doby dle SoD'

d) soupis vad a nedodělků nebránícíchřádnému uŽívánídíla platný k datu přejímacího
řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstraněni

e) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) provozní řády a všechny dalšípoŽadované doklady k předání a převzetí díla
h) záručnílisty všech zaiízenízabudovaných do díla) soupis příloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky

(estetické nebo funkčnQ, ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s
jinými neomezily jeho uŽívání.objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřít se zhotovitelem Protokol o
předání díla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
uŽívání v souladu s účelemSoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o
převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončení.oodstranění
veškerych takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určírnýši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určenéhoje rozhodující i v případě sporu smluvních stran o r,nýši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

jsou tím dotčena předchozí ustanovení oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovémpředstihu před doručenímvýzvy k převzetí díla objednateli vyzvat TDs k tzv.
předpřejÍmce díla, tj. zúčastnitse prohlídky díla prováděné zhotovitelem, pri nížjeTDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele

20/

AniŽ

TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky' Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacÍho řízenídíla.
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21,z Sepsání

plnění'

a podpis protokolu o předání díla nemá vliv

na odpovědnost zhotovitele za vady

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
v Protokolu o předání díla na jiném termínu'

Kll. PŘEcHoD VLASTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPEČíŠt<ooy
!/ Zhotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel
opatřil. objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č' 89/2012 sb.,
občanskéhozáRoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.
2/ Nebezpečíškody na

dÍle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli

podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na díle přechází na

objed natele potvrzením protokolu o předání díla oběma smluvními stra nami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškodyvyvolané pouŽitím věcí, přístrojů, strojů a zařízeníjímopatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástíči příslušenstvímdíla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kterýmijsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedení díla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení);a/nebo
c) ostatnÍ provizornÍ čijinékonstrukce a objekty pouŽité při provádění díla čijeho části.
4/ Zhotovitel nese nebezpečíškody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelemprovedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zaiízeníobjednatele ode dne jejich uŽívánínebo
obsazenízhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽíváníukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškození některé z vyše uvedených poloŽek v době, kdy za péčio
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijinépříčinyneŽ takové, za niŽje odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel zlrátu nebo odstraní poškození na vlastní náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečíškody na

věcech
nezbytných k realizaci činnostíspecifikovaných při protokolárním předání díla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenírealizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečívzniku škody na díle nebo částÍdíla, kterého se týkají
r ealizace zb'ýv ajícíchči n n ostí.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetístraně vadným plněním díla.

Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ďráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla aŽ do
vypršení záru(y za dílo,
b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtívšech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dflo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí
1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y případě sporu smluvních stran, zda má určitéplnění zhotovitele nedostatek či nikoli, je

rozhodujícístanovisko znalce určenéhodle těchto oP'

Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškerénedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění dí|a z vlastní činnosti nebo na základé upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby

3/

nebylo ohroŽeno splnění termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překážku převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o
převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přebÍ'ána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/

JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozeníve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupen| stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškozeníodstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestliže zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstraní nebo je zřejmé, Že je zhotovítel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškozenía tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objed natel m ůŽe (pod le vlastní vol by):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícímzpůsobem a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a
zhotovitel zaplalí objednateli účelněvynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícísníŽeníceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškeréhoprospěchu ze
stavby nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv většíčásti díla, která nemůŽe b1fi uvedena do zamýšleného uŽívání. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolností), plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zalízenía materiálů zhotovite|i.

)0/.

ánuny

zA JAKosT

Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvánÍ lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záručnídobě nebo záručních
dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

ý

Záručnílhůty za jakost díla, za kvalitu pouŽitých materiáIů, a stejně tak i za odborné provedeni
které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začÍnajíběŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SoD mají vyššíplatnost neŽ záruóní doby
vyznačenéjednotlivými dodavateli a vyrobci jednotlirných zaiízenía materiálů jen pokud jsou tyto
záručnídoby ve SoD delšíneŽ záruÓní doby vyznačenéjednotliwmi dodavateli a výrobci
jednotlivých zaiízení,strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záručnídobu delšíneŽzáruční doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záručnídoba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y případě opravy nebo výměny vadných dílŮ zaiízeníse prodlužuje záruiní lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivych dílůnemohly provozovat dalšíčásti zařÍzení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouŽení záruky i pro tyto dalšÍčásti zaiÍzení nebo pro celkové
zařízení' Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V piípadě, Že se v záruóní lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteliemailem nebo jinou písemnou formou.
4/ Po doručení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen písemně potvrdit objednatelijeho

doručenínejpozději do 10:00 hod. následujícího pracovnÍho dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ |hůtu pro odstranění vady

rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

a

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatelv protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:
a) odstraněn í vad dodáním náh rad ního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné částidíla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.
7/ objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.
8/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujícístanovisko znalce
určenéhoobjednatelem dle těchto oP.
9/ V případě, Že objednatel uplatní v záručnídobě nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících uŽívání díla do 2 pracovních dnŮ od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírněodpadních
vod, čerpacÍstanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí íhned má objednatel právo zadat odstranění havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijinéhododavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

to/ Pokud

nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určípřiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplnéhoodstraněnívady.

!t/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškeré nové, případně opravené doklady
vztahujícíse k opravené, případně vyměněné části díla (reviznÍ knihy, elektro a jiné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
12/ NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejÍm uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstraní, jeobjednatel
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oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13l Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli

v důsledku vady ani na smluvní pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z

ceny

plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídajícízávaŽnosti vady. Pokud
smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené r4ýši slevy, určípřiměřenou uýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP' Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.

t5/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení díla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečnéprovedení dokončenédíla.

WI. ZNALEC
t/ Kde tato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určujícístanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.
36/t967 Sb., o znalcích a tlumočnících,ve znění pozdějšíchpředpisů.
Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenÉlijinde vtěchto oP
stanoveno, Že znalce určíobjednatel, potom proběhne takové určeníbez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátíSe na objednatele
s písemnou Žádostí o určenÍznalce. V případě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

2/

odmítnutých. Takové určeníznalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
přičemŽ
a dalšínáklady vznik|é přibráním
odměnu
znalce),
smluvní strana si WŽádala stanovisko
popřeno, případně je smluvní
jejft.
znalce
tvrzení bylo stanoviskem
znalce hradí smluvní strana,
jej
jejich
určit; v ostatních případech smluvní
tvrzenÍ, lze-li
strany hradí v poměru neúspěchu
strany uhradí odměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavie

4/ Smluvní strany se dohodly,

Že

stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

X/ll. PoJIŠrĚruí

t/

Zhotovitel je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutí poslední záruÓní lhůty podle SoD
uzavřeno pojištění pro případ:
a) vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně
(nikoliv Wlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu či Živelné pohromy,
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
SoD, a to jak z důvodu způsobeníškody na jakémkoli majetku objednatele , Íak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním

SoD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetím osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5

000 000'_

Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření

zápisu o předání a převzetí díla a 2 o00 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí poslední záručnílhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavíenézhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmínky:
a) Pojištěnístavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst. 1tohoto článku. Tam, kde to typ

pojištění umoŽní, bude pojištěným

a

oprávněnou osobou objednatel,

a to

zejména u

pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictvÍ objednatele' Pojištění stavebně-montáŽních
rizik pokryvá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo technologických

celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zaÍízenÍstaveniště. Pojištěníse musí
vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení,které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány'
b) Mimo r4ýše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištění Živelni které bude kr1ýt škody na majetku způsobenéŽivlem, tj. zejména
požárem a jeho průvodnímijevy, lnýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícenÍm
letadla, jeho částínebo jeho nákladu, povodní, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárůapod., kapalinou unikající z vodovodních zařízení a médiem
vytékajícímv důsledku poruchy ze stabi|ních hasÍcíchzaiízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškozenínebo zničenípotrubí nebo topných těles
vodovodníchzalízenívč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽí a výměníkových stanic vytápěcích systémůapod., došlo-li k němu

o

zamrznutím kapaliny v nich (tzv' sdruŽený Živel), neodborným zacházením. nesprávnou
u hou, ú myslným poškozen Ím, neši kovností, nepozorností a ned ba lostí
dalšípojištění tzv. montáŽních a stavebních rizik a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedenÍ krylo i nepřÍméškody a škody
obsl

vzniklé projekční,konstrukční,materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištění
zkušebního provozu a pojištěníčinnostízhotovitele při odstraňování vad v záruóní
době.

Výše uvedený výčet konkrétníchrizik, včetně pojmenovánítypu pojištění,je pouze příkladný.

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahující se k realizaci předmětu díla musí trvat po dobu do převzetí
celého díla objed natelem.

je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak,aby pokýalo změněný

4/

Zhotovitel

rozsah předmětu díla.

5/ PojíštěnínesmÍ obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné událostídojde k vyčerpánívýšeuvedené horníhranice
pojistného plnění pro příslušnéobdobí uvedené Wše. Pokud je ve vztahu k pojištěníškody na
stavbě výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plnění, musíbfi zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původníhostavu'

25

Příloha č. 1 Smlouvy o dí|o

6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobenézhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčastse připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištění můžezhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
úplně nebo částečněi uzavřením pojištění,které se kromě provádění díla podle SoD vztahuje
i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.
pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku r,nýše je zhotovitel povínen předat
objednateli nejpozději při uzavření SoD.

8/ Kopii

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
pojistné období objednateli.

Zhotovitel je povinen při sjednávánÍ veškených pojištění podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškerých důleŽitých skutečnostech
týkajícíchse sjednávání pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

to/

}c/lll. JEDNÁNí A KoMUNIKACE SMLUVNíCH STRAN
l.l/ TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP r4ýslovně v souvislosti s určitou záleŽitostí
uvádí. Pro vyloučení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamžitou účinnostÍomezit nebo rozšířit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárním orgánem objednatele a
doručeným zhotoviteli.

2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškených osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněním SoD Žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškerych
pověřených pracovníkůobjednatele a vešker"ých pověřených pracovníkůzhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přÚmení, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, číslopřímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinností,změnit osoby a údaje uvedené
V seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádřenÍ,
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe b1ýt
písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musí byt podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českémjazyce'
5/ NestanovÉli SoD v určitémpřípadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí byt
písemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doručovacích údajů
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musí byt oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů

od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přUetí na opisu nebo stejnopisu písemnékomunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽe-|i adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručenípísemnékomunikace se povaŽuje:
a) potvrzení adresáta o přUetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutípřijetí zásilky
adresátem v záznamech kunýra, v případě zaslání kurýrem,
na poštovní doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutípřijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšnémpokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,
c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámení nebylo čitelné,v případě zaslánífaxem
d) e-mailová zpráva,jejíŽ př1etíje potvrzené písemně adresátem

b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky

V ostatním

se

podpůrně uŽijí ustanovení občanského soudního řádu upravujícídoručování

právnickým osobám.

XIX. UKoruČrruísMLoUVY, oDsToUPENí

I/

Pro případ ukončenÍSoD se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veŠkerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovitelje oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyššímoci
druhé smluvní strany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečněnebo úplně.

u

3/ JestliŽe zhotovitel neplní nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle s 2002 odst. 1 občanskéhozákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:
a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kteých
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou

nebo závaznými podklady díla;

c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího 60 dní s předáním díla objednateli,
přičemŽ za den předání díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončenímněkterého z mílníkůdle čl. lll. soD
přesahujícÍho 90 dní, přičemŽ za den dokončenípříslušnéhouzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončeníuzlového bodu;
e) zhotovitel opustídílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísr4ých povinností podle SoD nebo oP;
f) zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
$ hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na územíČR a pracovní povolení
pro místo prováděnÍ díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povinností vypl:ývajících z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zaháiení insolvenčníhořízeníproti zhotoviteli, rozhodnutí o Vstupu do likvidace

zhotovitele;

l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv
bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšíneŽ 10 dnů.

v případě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp. snÍŽena přislíbená podpora dotačníchprostředků.

4/ objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní'

6/ odstoupení od smlouvy je účinnéokamŽikem doručenÍpísemného oznámení

o odstoupení

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůčizhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe objednatel
odmítnout dalšíplatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončenía odstranění všech vad, škody
způsobenézpoŽděním při dokončenífisou-li) a všechny dalšínáklady způsobenéobjednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽí od zhotovitele náhradu za všechny rtráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškerémimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončenírealizace předmětu díla po započtenívšech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí

7/

objed natel zůstatek zhotovitel i.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalšíchpřípadech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ Y případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli
vracet jiŽ provedenou stavbu anijiná plnění jiŽ obdrŽená v rámci p|nění SoD (včetně veške|ých
dokumentů a elektronických médií)'Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá dalšíplněníjiŽzhotovená (byt jen částečně)v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškených dokumentů a elektronických médií).odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určitéplnění zhotovitelem provedeno pouze částečně,určícenu náleŽející
zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanskéhozákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro
vyloučenípochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu svých nákladů
spojených s ukončenímsvých činností,vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

10l Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to V případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjí
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončeníplnění podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončeníplnění v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

tt/

v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.
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!2/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájÍ smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednate|i potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto případě
zhotovitel.
13l odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenísmluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušenímsmlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍchvad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalšíchpráv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.
75/ v případě předčasnéhoukončení SoD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončeníprací
zhotovitelem.

XX. FINANČNíznnunn
I/ Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmÍnek finančnízáruku
podle $2029 občanskéhozákoníku (dále jen ,,bankovní záruka''), poskytnutou bankou, zahraniční

bankou nebo spořitelním a úvěrovym druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvních
podmínek, kvality a termÍnůprovedení dÍla, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ Yystavení bankovní záruky doloŽí zhotovitel objednateli originálem

záruóní listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v Českérepublice jako banka ve prospěch objednatele jako
qýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí b]ýt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídípříslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku a musísplňovat tyto podmínky:
a) banka se v bankovní záruce zaručíza zhotovitele aŽ do výše 30% z ceny díla uvedené v
SOD,
b) bankovní záruka bude platná a účinnápo dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
díla a v kolaudačnímsouhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finančnínároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodůporušenípovinnosti zhotovitele týkajícíchse řádného provedení

díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemnévýzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
o povinnost udrŽovat záruku za provedení díla ve stanovené raýši a stanoveným
způsobem;
. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;
o povinnost udrŽovat pojištěnív souladu s SoD nebo oP;
. povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných SoD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončenr, dodržování závazných milníků dle SoD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o

povinnost odstranit vadu (poškozeni) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšínároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

Bankovní garanci (originál záručnílistiny) předloŽí zhotoviteI objednateli ke dni uzavření
Smlouvy o dílo. Na základě pÍsemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o
dílo, můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delší,ne však delšíneŽ ke
dni předání a převzetí prvního staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel

3/

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

Banhovní záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla
objednateli nebo v kolaudačnímsouhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

4/

náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn vyuŽít prostředků z bankovních záruk ve vyši, která odpovídá

výši

uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku zhotovitele vůčiobjednateli, nákladů
nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle míněníobjednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění,
které bude objednatel od banky poŽadovat.

7/

Pokud by kdykoliv vprůběhu provádění dÍla měla byt bankovní záruka ukončena před
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpáníbankovní záruky, je zhotovitel
povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení,nebo nejpozději do deseti (10) dnů
od jejího vyčerpánípředat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek
stanovených soD nebo oP, nebo písemnéprohlášení banky o prodlouŽení účinnostipůvodně
vystavené bankovnÍ záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být účinná
alespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
pouŽije se na ní ustanovenítohoto odstavce.
Zhotovitel není oprávněn Se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpáníbankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na v.ýskyt
vad nebo záručníchvad díla, které byly důvodem čerpáníbankovní záruky, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

8/

9/ V případě předčasného ukončeníSoD vrátí objednatel zhotoviteli záručnílistiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

to/ Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajících z odpovědnosti

za
Zhotovitel
díla.
ceny
z
skutečné
ve
výši
30%
době
vad
v
záruční
za
odstranění
zárukou
vady díla
předá objednateli listinu záruky za odstraněnívad v záručnídobě do doby před vydáním protokolu
o převzetí díla. Subjektem vystavujícím listinu záruky za odstranění vad díla v záručnídobě bude
banka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záručnídobě v plném rozsahu'
V případě čerpánízáruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udrŽovat záruku za odstranění vad v záručnídobě v souladu s ustanoveními
SoD nebo oP. objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záručnídobě do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškerésvé závazky wpllývajícíz odpovědnosti za
odstranění vad díla v záručnídobě .
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XXI. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svll-ouw ZE STRANY ZHoToVITELE
7/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, Že můŽe sám nebo prostřednictvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřeníapod., a to
zvláště v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení delšímneŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstranění prodleni
b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, či odstraňování
odpadů vzniklých činnostízhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku.
c) přes písemnéupozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv vylučně) předpisy BozP, Po a oŽP,
d) prováděné konstrukce či ostatní součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení díla.

2/ Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou

na

základé pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dÍlo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypl1ývajícíze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát čijinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčíchzávazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel

nebyl schopen včasnéhonebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčÍsleníčerpat z bankovnÍ záruky nebo i jednostranně započístna
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXll.VYŠŠí
vloc

t/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnánÍ škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanskéhozákoníku' odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.
2/ Za okolnosti vyššímoci se považujítakové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné

překáŽky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyššímoci se naproti tomu nepovaŽují
zpoŽděn í dodávek poddodavatel ů, výpad ky méd ií a pod.

3/ Strana, která se dovolává vyššímoci je povinna neprodleně,

nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyššímoci a takovou zprávu ihned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončeníokolností vyšší
moci. Na poŽádáni předloží smluvní strana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný důkaz o této
skutečnosti'
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4/ Pokud trvání zásahu či okolnosti vyššímoci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)
měsíce, plněnÍ SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.
V případě, Že stav vyššímoci bude trvat déle neŽ
odstoupit od smlouvy.

5/

tři (3) měsíce, má druhá strana

právo

XKII. ŘíoícíPRÁVo, sPoRY, soUDY

ý

NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami
ustanovení zákona č.89/2ot2 Sb., občanskéhozákoníku.

2/ Y případě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno V souladu s technickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastní inspektorát práce

(olP) a Technická inspekce Českérepubliky (TlČR), případně dalšínezávislé tuzemské zkušebny,
znalci čiorganizace podle jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a
nařízení platných v českérepublice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zaiízenínebo jeho části, které je součástídíla, nevykazuie Žádné
patentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškerénáklady a škody, které mu vzniknou

v případě, Že třetístrana uplatnívůčiobjednatelinároky z právnÍch vad týkajícíchse díla dle SoD,

pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečnéhoodkladu poté, co se o ní

dozví.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli r4ýlohy- a škody v případě, Že budou vůči
objednateli uplatněny z titulu uŽívání dodaného zařízení v Českérepublice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem v rámci plnění SoD nebo ztitulu jiných právních vad díla nebo
jeho částí.JestliŽe budou vůčiobjednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.

4/

XXIV. oSoBNí Úorur

V

objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že kaŽdý z nich můžev roli správce zpracovávat
osobní údaje fyzických osob vystupujÍcích na straně druhé smluvní strany (identifikačnía
kontaktní údaje, pracovní či korporátní zaiazení a záznamy komunikace) a případně dalších osob
zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů,a to pro následující účely:
a) uzavření a plněnísmluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřnÍ administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e)

pl

něn í obecných zákon ných povin ností správce.

účelůjsou:
plnění
smluv (pro účelodst.
uzavřených
a) oprávněný zqem správce na uzavřenÍ smluv a
1,/ písm. a)Wše)
b) oprávněný zé4em správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účelodst. 1,/ písm. b) vyše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajůdle
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osob (pro účelodst. t/ písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účelodst.
písm. d)uýše)
c) plněníprávních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní(proúčelodst.
písm. e)qýše)

1,z

1,/

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účeldle odst. 1,/ písm. a) vyše po dobu účinnosti SoD a
oP, pro účelydle odst. ý písm. a) aŽ písm. d) výše po dobu trvání promlčecídoby, včetně doby
poknh'ajícíjejí případnéstavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnostiSmlouvy a pro účeldle odst. 7/ písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajůjsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníčivýmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlen í zpracová n í osobn ích údaj ů ;
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;a

e) vyuŽít práva podat stíŽnost proti zpracování osobních údajůx Úřaou pro ochranu
osobních údajů.
5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajůvystupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracováníjejich osobních údajůdle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajůdle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupujícíjako správce'
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit
rovněž veškeré osobní údaje osob nespadajÍcích do kategorií specifikovaných v čl' t/. výše, se
ktenými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinnostÍ dle této SoD seznámí, a zavazqí se o
těchto osobních údajíchzachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vypl]ývajícíz právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů.V přÍpadě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajůjednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost kterékoli z nich uzavřÍt
smlouvu o zpracování osobních údajův podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyžadovanými právnÍmi předpisy.

xxv. ávĚneČruÁ USTANoVENí
1,/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnitse smírčíhojednání.

2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vypl]fuající ze SoD, jakoŽi těchto Podmínek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv Ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl:fuající ze SoD na třetí stranu bez
předchozÍho písemnéhosouh lasu objed natele'

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo Se stane neplatným, neúčinnýmnebo

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnosta proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíŽe odpovídá hospodářskému účeluneplatného,
neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.
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pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel
jakákoli
práva,
nebo
vyŽadovat jakákoli plnění, která mu příslušípodle SoD nebo
kdykoli uplatnit
případně
podle
obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takovych práv
oP,

4/ Pokud není v SoD nebo oP
vzdal.

pro konkrétnípřípad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí b:ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
p latí datu m razítka podacího poštovn Ího ú řad u.

5/ Pokud není ve SoD nebo oP

6/ Smluvní strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského zákonku
prodluŽují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.
7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě vyslovně sjednáno jinak' Vedle shora uvedeného si strany potvrzuji Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi nímizavedených obchodních zvyklostÍčipraxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez

jakéhokoliv dalšÍhoomezení.

1Ol Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností

(kdykoliv během trvání soD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké přewšuje penále stanovené zákonem.

1ý odlišně od zákona si smluvnÍ strany ujednávají, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanskéhozákonÍku.
12/ Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, Že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejího zněnía uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

4.?.

V Pardubicích .....'.

*?n

Za objednatele:

lng. Martin Cha
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

\roD{}"tC D';' Á KÁNAI'Iř'ACE
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Svým níŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem
obchodními podmín kami:

za zhotovitele:
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se pečlivě seznámil s Wše uvedenými

