Příloha č. 5 zadávací dokumentace – návrh smlouvy o dílo

„Oldřichov na Hranicích - nová infrastruktura na mezinárodní trase Hřebenovka“
Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

název:
Město Hrádek nad Nisou
sídlo:
Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
zastoupený:
Mgr. Josefem Horinkou, starostou města
IČO:
00262854
DIČ:
CZ00262854
bankovní spojení (číslo účtu): 984856329/0800
ID datové schránky:
4tkbw8g
kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro
plnění této smlouvy je: Ing. Simona Jirotková, tel. +420 482 411 462, mobil:
+420 725 123 128, e-mail: jirotkovas@muhradek.cz
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)
a
Obchodní firma:
JIB s.r.o.
sídlo:
U Parku 2242, Brandýs nad Labem, 25001
zastoupený:
jednatelem Jindřichem Bursíkem.
IČO:
28969472.
DIČ:
CZ28969472
(případně informace, že není plátcem DPH)
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. pod sp. zn. C 156699.
bankovní spojení:
Česká Spořitelna, a.s., číslo účtu 2061099349/0800
ID datové schránky:
xb5d2qw
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro
plnění této smlouvy je: Jindřich Bursík, jednatel
(dále jen „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“)

I.
1.

2.

3.

Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky s názvem: „Oldřichov na Hranicích – nová infrastruktura na
mezinárodní trase Hřebenovka“ která byla zadávána v souladu s ustanoveními § 27 a
§ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „ZZVZ“) mimo režim ZZVZ.
Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou
předložil v rámci původního výběrového řízení a zadávací dokumentace původního
výběrového řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka
zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.
Dílo má být spolufinancováno z prostředků Programu přeshraniční spolupráce Interreg
V-A Česká republika – Polsko, název projektu: Oldřichov na Hranicích – nová
infrastruktura na mezinárodní trase Hřebenovka, registrační číslo projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002334. Realizace díla je vázána na získání finanční
dotace. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě, kdy objednatel požadovanou finanční
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dotaci nezíská, nebude se dílo realizovat, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv
nákladů zhotovitele.

II. Předmět smlouvy, změna závazku ze smlouvy
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této
smlouvy dílo pod názvem: Oldřichov na Hranicích – nová infrastruktura na
mezinárodní trase Hřebenovka (dále též „dílo“) a řádně a včas zhotovené dílo předat
objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších
ustanoveních této smlouvy.
Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení
zhotoviteli dohodnutou cenu.
Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na
plnění zakázky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:
a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele
v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky výběrového řízení
odpovídaly této změně,
b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného
dodavatele, nebo
c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která
nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty
závazku. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto
změn.
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné
stavební práce, služby nebo dodávky od zhotovitele původní zakázky, které nebyly
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna
v osobě zhotovitele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením,
službami nebo instalacemi pořízenými objednatelem v původním výběrovém řízení,
b) by způsobila objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50%
původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet
hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno
více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku
rozumí cena sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními
o změně ceny, obsahuje-li smlouva na zakázku taková ustanovení. Celkový cenový
nárůst související se změnami podle odst. 5 a 6 tohoto článku smlouvy při odečtení
služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne
30 % původní hodnoty závazku.
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III. Rozsah díla
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dílem se rozumí revitalizace parku v Oldřichově na Hranicích. Předmětem díla je
především dodání a montáž nových herních prvků, prvků mobiliáře, kácení a ošetření
stávajících dřevin, nová výsadba stromů, keřů a cibulovin, obnova zatravněné plochy,
obnova mlatového povrchu nacházejícího se na pozemcích p.č. 469, p.č. 468/1
a p.č. 442/3 vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích.
Dílo bude provedeno zejména v souladu s těmito dokumenty:
a) projektová dokumentace, kterou zpracovala Ing. Miluše Portlová, DiS., IČO:
04848535, se sídlem Bezová 277, 460 14 Liberec.
b) položkový rozpočet, který zpracovala Ing. Miluše Portlová, DiS., IČO: 04848535, se
sídlem Bezová 277, 460 14 Liberec.
Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace výběrového řízení a není
tedy fyzickou přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet byl součástí nabídky zhotovitele
a bude přiložen ke stavebnímu deníku.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že součástí díla jsou i veškeré
práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci původního zadávacího
řízení a nabídce zhotovitele a rovněž práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech
obsaženy nejsou, ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné užití díla
a zhotovitel je mohl a měl na základě svých odborných znalostí a náležité profesionální
péče předpokládat či zjistit. Za správnost a úplnost projektové dokumentace však
odpovídá objednatel.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a dodávek
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností, jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a technologického charakteru k
řádnému provedeni díla,
b) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
c) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
d) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
e) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování
a následné odstranění,
g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
k) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací
či škod na nich.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto
článku smlouvy od objednatele před podpisem smlouvy převzal. Zhotovitel prohlašuje,
že se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně potřebných
prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších
podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla.
Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést
v souladu s projektovou dokumentací. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel
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7.

8.

povinen jakoukoli případnou změnu projektové dokumentace písemně a předem
oznámit objednateli a dohodnout s objednatelem příslušný postup pro provádění díla.
V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen k náhradě škody z toho
vzniklé, včetně případné úhrady sankcí ze strany kontrolních orgánů.
Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými
projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy, českými
technickými normami a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu.
V případě rozdílů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější
normy. Součástí předmětu plnění díla jsou též předepsané provozní zkoušky a revize.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost,
jakož i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům z této
smlouvy vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi
skutečnostmi, které jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě
těchto zjištění k závazkům ze smlouvy přistupuje.

IV. Doba a místo plnění
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Plnění díla bude zahájeno do 10 dnů od předání staveniště. Termín ukončení plnění,
předání díla objednateli, je stanoven nejpozději do 45 dnů od protokolárního předání
staveniště.
Místem provádění díla jsou pozemky p.č. 469, p.č. 468/1 a p.č. 442/3 vše
v k.ú. Oldřichov na Hranicích, obec Hrádek nad Nisou.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle časového harmonogramu
prací, který bude přiložen ke stavebnímu deníku. Časový harmonogram prací je
vyhotoven v podrobnostech na kalendářní týdny a byl zhotovitelem předložen
objednateli před uzavřením této smlouvy. Případné změny časového harmonogramu
prací, jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla, budou provedeny po vzájemné
dohodě smluvních stran zápisem do stavebního deníku.
O předání staveniště zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm
se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem smlouvy seznámil s místem
plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy.
Dodržení termínu plnění díla zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí
podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této
smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedená lhůta realizace díla (viz čl. IV
odst. 1 smlouvy) se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel
v prodlení.
Pokud zhotovitel zhotoví dílo nebo jeho část před dohodnutým termínem, je objednatel
oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v navrženém dřívějším termínu.
Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla
neodpovídá dohodnuté kvalitě.
Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací na
prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného
odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na staveništi bude postupovat
podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestává běžet lhůta k dokončení díla
na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu,
po kterou bylo provádění díla přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než měsíc nebo
uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli
prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných
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prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
9. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na
straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení
prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu
díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li
zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí
před uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na
v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané
ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném
termínu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V. Cena díla
1.

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu
stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
celková cena bez DPH je
výše DPH je
celková kupní cena včetně DPH je

855 638,50 Kč
179 684,09 Kč
1 035 322,59 Kč.

Cena díla dle projektu (viz čl. II odst. 1 smlouvy) je uvedena v položkovém rozpočtu.
Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené
v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou
a obsahovou správnost sestaveného položkového rozpočtu. Dohodnutá cena je cenou
nejvýše přípustnou za plnění díla vymezeného v této smlouvě.
3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd,
změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel přebírá
podle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj.
včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků,
materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na
požární dohled, nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště,
včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této
smlouvy, pojištění díla apod.
5. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621
a § 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.
6. Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, musí být před vlastní
realizací zaznamenány a zdokumentovány ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny
ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného dodatku ke smlouvě.
7. Pro platnost změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve
formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými
zástupci smluvních stran na téže listině.
8. Jakékoliv změny díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu
objednatele vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto článku
smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla.
9. Pokud realizace změny díla ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující
položky položkového rozpočtu, bude zaznamenána do změnového listu pod stejným
kódem položky při zachování jednotkové ceny položky.
10. Pokud realizace změny díla vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být tato
položka zaznamenána v soupisu změn jako nová položka. Ke každé nové položce bude
formou samostatné přílohy k soupisu změn provedena finanční kalkulace zhotovitele
vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); případně dle
2.
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individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených.
11. Zhotovitel doloží objednateli položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle
oficiálního ceníku stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé
položky.

VI. Platební podmínky
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Objednatel uhradí cenu díla na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za
uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně
provedených prací a dodávek, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Splatnost jednotlivých faktur je
do třiceti (30) kalendářních dní od jejich doručení objednateli.
Jednotlivé faktury budou zhotovitelem vystavovány v souladu s položkovým rozpočtem
a časovým harmonogram prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
měsíce. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy
v zákonem (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů) stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění.
Zhotovitel po řádném předání díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. Konečná
faktura za dílo („zádržné“) bude minimálně ve výši 10% celkové ceny za dílo a bude
zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech
zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je povinen
uhradit konečnou fakturu za dílo do patnácti (15) dnů po řádném předání díla objednateli
a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu.
Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a zúčtování všech
finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu smluvního vztahu.
Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou vystavenou ve prospěch
objednatele bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb.,
o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
Faktury budou obsahovat tyto údaje:
- údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
- číslo faktury,
- název a číslo příslušného projektu,
- cenu provedených prací a dodávek,
- den vystavení a splatnosti faktury,
- bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
- fakturovaná (účtovaná) částka – základ daně, DPH, celková cena včetně DPH,
- podpis oprávněné osoby zhotovitele a případně také razítko zhotovitele,
- přílohou každé faktury bude objednatelem potvrzený soupis provedených prací a dodávek.
Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje.
V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Objednatel nesmí
v souladu s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou
zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem
elektronické faktury.
Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně
od obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny
pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury
v případech, kdy zhotovitel:
a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího
na straně zhotovitele,
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b)

nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných
prací a dodávek,
c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského
dozoru projektanta práce v rozporu s projektovou dokumentací,
d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn technickým dozorem
objednatele nebo objednatelem.
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí
příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.
8. Objednatel je oprávněn proti vystavené faktuře v okamžiku její splatnosti započíst
jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, včetně
smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je zhotovitel na výzvu
objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku, a
to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu
objednatele. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné
části díla objednatelem ani za uznání její řádnosti.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány
žádné zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu
nepoužije.
10. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně
z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH
v termínu splatnosti příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve
výši odpovídající DPH vůči zhotoviteli.

VII. Spolupůsobení objednatele
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa
provedení díla.
Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště,
předá zhotoviteli veškerá případná správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro
zahájení a provedení díla, není-li k jejich zajištění povinen zhotovitel.
Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle
této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří
stran (mimo technický dozor objednatele).
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média
v souladu s projektovou dokumentací.
Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek,
prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. technický dozor
objednatele.
K řízení o případných změnách díla, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje
zajistit účast autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru objednatele.
Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro
zhotovení díla.

VIII.
1.

2.

Spolupůsobení zhotovitele

Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly
předány objednatelem a pokyny objednatele.
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům,
osobě vykonávající autorský dozor projektanta, geologický dozor, technický dozor
objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
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3.

4.

5.

zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na
staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za
bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě
provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu
vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru
staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí
součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, a to po celou dobu realizace díla.
Zhotovitel si je vědom toho, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen poskytnout objednateli
potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla,
zejména je povinen poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní
doklady a vysvětlující informace.
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby objednatel mohl dostát
povinnosti pro nakládání s výtisky. Zhotovitel svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že
s pravidly a zejména s povinností vztahující se k výtiskům je seznámen a zavazuje se
postupovat a poskytovat objednateli nezbytnou součinnost tak, aby bylo s těmito
majetkovými hodnotami nakládáno řádně a v souladu s příslušnými ustanoveními
pravidel či právních předpisů. Zhotovitel je tak povinen jakýkoli majetek ohodnotit, a i
případně s odpadem naplňujícím podmínky výtisku naložit v souladu s uvedeným. O
těchto výtiscích je současně povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout
s ním další postup.
Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro dostání závazku publicity.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost i ke splnění
povinnosti objednatele spočívající v jeho povinnosti vůči poskytovateli dotace uvádět
v informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě
realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené stavby) údaj, že daná akce je
financována, případně spolufinancována z prostředků EU. Za tímto účelem tak zhotovitel
na staveništi vymezí v součinnosti s objednatelem prostor, kde bude možné takové
informace umístit a současně se zavazuje je jakkoliv nezakrývat, neničit a o tom poučit
i další osoby na staveništi se pohybující.

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla
1.

2.

3.

Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu
díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by
mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.
Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením, popř. zhotovením
jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení
odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. Zhotovitel je povinen při takovém
užití třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na poddodavatele.
Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu
s příslušnými technickými předpisy a normami. Zhotovitel je povinen pro provedení díla
použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu
předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd.
Současně takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou
splňovat požadavky kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

a zákony ČR na tyto výrobky a materiály.
Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně
obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií.
Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti (5) dnů po jejich předložení,
jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého
vzorku souhlasí.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na
své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho
činnosti.
Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění
využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou objednateli zanedbáním této
povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě.
Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů
a zařízení na staveniště.
V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi
trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven
pravomocemi řešit v průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky
objednatele.
Zhotovitel zajistí na staveništi dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů,
hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního
prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících dílo z těchto
předpisů.
Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník
o pracích a dodávkách, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Povinnost vést
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla. Do
montážního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se
provádění předmětu díla, a to zejména:
- časový postup prací a dodávek,
- případné změny časového harmonogramu prací,
- případné odchylky od projektové dokumentace – vícepráce a méněpráce,
- provedené zkoušky, prohlídky, revize a atesty,
- termíny a zápisy z kontrolních dnů,
- další údaje nutné pro posouzení provedených prací a dodávek.
Zhotovitel je povinen vést záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je podepisovat
příslušný zodpovědný pracovník zhotovitele, popřípadě jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
V případě, že je k záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tomto
být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů od
doručení výzvy do montážního deníku písemně vyjádřit. Objednatel nebo jeho zástupce
jsou oprávněni kontrolovat provádění prací na staveništi.
Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech
skutečnostech, které mají vztah k termínům prováděných prací, k ceně prací, k jejich
rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek provádění
díla.
Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny
v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi
bezvadnými. Výrobky a materiály, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo
nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatelem
stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak
zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel.
Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

vadně prováděných prací či dodávek.
Změny navržených výrobků či materiálů a způsob provádění díla oproti projektové
dokumentaci mohou být v průběhu provádění díla objednatelem vyžádány nebo jím
musejí být odsouhlaseny.
Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných
objednatelem zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu
s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu
pokynu a na případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace je zhotovitel
povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení
§ 2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů
podle ustanovení § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které
budou v dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to
nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se
objednatel, ač byl řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého
rozsahu dokončených prací, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat.
V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen provést toto odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném
odkrytí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel
hradí vynaložené náklady na odkrytí i v případě, že nevyzve objednatele ke kontrole
zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě
není rozhodné, zda odkryté práce budou shledány jako řádně provedené či nikoliv.
Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3)
pracovní dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v dohodnutém rozsahu. Termíny
kontrolních dnů určí objednatel po dohodě se zhotovitelem dle postupu prací a dodávek.
Termín a zápis z kontrolního dne bude vždy uveden ve stavebním deníku. Obě smluvní
strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit oprávněnou osobu.
V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i mimo dohodnutý termín,
musí však o tom písemně vyrozumět zhotovitele minimálně tři (3) pracovní dny předem.

X. Předání a převzetí díla
1.

2.

3.

Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo dle projektu objednateli bez vad
a nedodělků v místě jeho provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy
považuje splnění všech příslušných ustanovení smlouvy společně s tím, že byly
provedeny i terénní úpravy dotčených pozemků a úpravy komunikací a byly provedeny
příslušné zkoušky či revize díla. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605
Občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dní před termínem, kdy bude dílo připraveno
k předání, oznámit písemně objednateli datum zahájení řízení o předání a převzetí díla
a sdělit, jak bude předání díla probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví
příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací
protokol. Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem
objednatele před zahájením přejímky díla a bude povinen dbát pokynů technického
dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby
požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. Zhotovitel bude garantovat soulad
provedeného díla s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu
realizace díla, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. materiály,
délky, šířky, plochy, hloubky atd.
Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky
převzít. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel
není povinen převzít dokončené dílo s vadami. Objednatel je oprávněn k předání
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4.

5.

6.

7.

a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele,
případně také autorského dozoru projektanta.
Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
V zápise o předání a převzetí díla bude uvedeno:
a) popis předávaného díla, popř. jeho části schopné samostatného užívaní,
b) údaje o zhotoviteli díla,
c) údaje o projektantovi a o projektové dokumentaci,
d) případné odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
e) zhodnocení prací a dodávek včetně jejich kvality,
f) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
g) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí
díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění,
popř. sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve
lhůtě přiměřené, nejpozději do deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
h) vyjádření účastníků řízení,
i) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby
apod.).
Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky
sepsány v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se
zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v
protokolu o předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě deseti
(10) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad
a/nebo nedodělků je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech,
které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět
musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl
nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem tyto podklady zpracovány.
K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
- účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele
z řízení o předání a převzetí díla,
- účast oprávněných zástupců svých poddodavatelů, pokud je jejich účast při předání
a převzetí díla nezbytná,
- relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména
pak:
a) dokumentaci skutečného provedení díla, jež bude provedena podle těchto zásad:
• do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž
došlo v průběhu zhotovení díla,
• ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou
označeny nápisem „beze změn",
• každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
• u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko,
• dokumentaci skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
b) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze a údržbě díla v českém jazyku, záručních listů apod.,
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zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých výrobků a materiálů,
zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
kompletní stavební deník,
doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty
apod.),
g) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.
V případě, že některý z uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli
ať již z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam.
8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla
zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno.
9. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této
smlouvy není dokončena.
10. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít
k řádnému předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po
odstranění vad, závad či nedodělků díla zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení
jako by šlo o první předání díla.
11. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do pěti (5) dnů
od předání a převzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud
k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je
zhotovitel do tří (3) dnů po odstranění vad díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto
jinak.
c)
d)
e)
f)

XI. Záruční doba – odpovědnost za vady díla
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude
v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně
vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.
Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu
díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě.
Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné
neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba)
neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly
předány objednateli při předání díla.
Záruční doba je stanovena na šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem odevzdání
a převzetí díla objednatelem. U záruční doby na výrobky, technologická zařízení
a předměty, na které výrobce poskytuje kratší či delší záruční dobu, platí záruční doba
uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.
Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady
zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) díla do termínu,
který byl s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve
stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit)
odstranění vady (vad) díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko
a náklady s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele
nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani
nárok objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na
termínu odstranění vady díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín
odstranění vad díla stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu deseti (10) dnů.
Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele
nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku,
pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije.
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Oznámení zhotoviteli musí být provedeno písemně a v reklamaci musí být uveden
zejména popis vady. V případě zaslání oznámení emailem se považuje oznámení za
doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto oznámením.
8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií
(vada s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do dvaceti čtyř (24) hodin,
v ostatních případech do tří (3) pracovních dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí
nezbytné práce v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady
nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel,
s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.
9. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu
svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází.
10. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani
na náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž
odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má
nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti
s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran
1.

2.

3.

4.

5.

V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran
provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích
následků.
Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran,
vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli
smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.
Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje
smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní
stranu.
V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného
odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li
smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného
objednateli.
Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl
pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela
vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez
porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný
dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé
klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány
např. teploty pod – 5 °C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h apod.

XIII.

Vlastnické právo k předmětu díla

Vlastnické právo ke zhotovenému – dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na
objednatele okamžikem dodání na staveniště objednatele, u služeb a prací jejich provedením
v souladu se smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení,
přechází ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání
a převzetí díla. Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost
1.

Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která
vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této
smlouvy, a to objednateli, popř. i třetím osobám až do předání a převzetí díla
objednatelem.
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2.

3.

4.

V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu
provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod
sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech
umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o
předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace (v
podkladech předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele
upozornil jiným písemným způsobem.
Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na dodaných věcech a zboží, popř. na
celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a převzetí díla objednatelem.

XV.

Sankce (smluvní pokuty)

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla objednateli podle čl.
IV. odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně
však do výše 30 % celkové ceny díla.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn
požadovat a objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky
za každý den prodlení, maximálně však do výše 30 % celkové ceny díla.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat
a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíc korun
českých) za každý i započatý den prodlení.
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn
požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy:
jedentisíc korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den
prodlení s odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat
a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pěttisíc korun
českých) za každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím
odstraněním.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc
korun českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu poddodavatele ke
schválení objednateli podle ustanovení čl. XVI. smlouvy.
6. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo se zahájením prací na díle,
je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
5 000 Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý den prodlení.
7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání
podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní
pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé takové porušení.
Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To
neplatí pro případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu
nebo k tomu pověřit příslušnou osobu.
8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami
dotčeny.
9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí
v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí
a nelze je v žádném případě přenášet na objednatele.
10. Bude-li objednateli z důvodu nesplnění termínu odevzdání díla vinou zhotovitele krácena,
nebo odebrána dotace, uhradí zhotovitel celou krácenou nebo odebranou částku
objednateli.
1.
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XVI. Podzhotovitelé
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv
v průběhu provádění díla pravdivý písemný seznam všech svých poddodavatelů.
Zhotovitel měl předložit v rámci své nabídky v původním zadávacím řízení seznam
všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních
a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle, pokud mu v době podání nabídky byli
známi.
Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část provádění díla jinému
poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby odsouhlasení příslušného poddodavatele
objednatelem v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění díla. Výše uvedené
oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla,
jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.
Ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení oznámení objednatel schválí objednatel navrhovaného
poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně
odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez vážného důvodu.
Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém
případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle
předchozích bodů tohoto článku smlouvy.
Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a
cenu dle této smlouvy.
Pokud se jedná o změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval
splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel rovněž
splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom toho, že
taková změna příslušného poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových
poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci
odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen
dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části
díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou
škodu způsobenou poddodavatelem, jenž vznikne objednateli.

XVII. Pojištění
1.

2.

Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění
odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky
na dílo. Pojištění bude sjednáno na pojistnou částku ve výši minimálně 5 000 000 Kč.
Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla
nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho
žádosti kopii platné pojistné smlouvy.
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XVIII. Odstoupení od smlouvy
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude přidělena dotace,
z níž má být dílo spolufinancováno. V případě, kdy objednatel požadovanou finanční
dotaci nezíská, nebude se dílo realizovat, a to bez nároku na náhradu jakýchkoliv
nákladů zhotovitele.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se
zhotovením díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než patnáct (15) dnů
od stanoveného termínu dokončení díla.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak patnáct
(15) dnů v prodlení s prováděním díla oproti časovému harmonogramu prací.
Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel
dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své
závazky vyplývající ze smlouvy.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes
písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce a
dodávky, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle
ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně,
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky
odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Objednatel může analogicky v souladu s ustanovením § 223 odst. 2 ZZVZ smlouvu
vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva
neměla být uzavřena, neboť:
a. zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
b. zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
c. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr
Evropské unie.

XIX. Zvláštní ujednání
1.

2.

3.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.
Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným
osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim
poskytne na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující
informace. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného a
efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným
účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování
právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků z dotace vztahují.
Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře
spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném
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4.

rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných
skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů vynaložených
na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.

XX.

Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné
jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
nestanoví-li smlouva jinak. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda
o celém jejím obsahu.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde
k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.
5. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a
neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního
či bankovního tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v souladu s ustanoveními § 219
ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně
jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
7. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné,
nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy
nebo jejich částí.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá,
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
9. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis
a objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
1.
2.

Smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Hrádek nad Nisou č. 25/635/RM/20 ze
dne 23.09.2020.
Přílohy: položkový rozpočet
V Hrádku nad Nisou dne

V Brandýse nad Labem dne

Jindřich
Bursík
objednatel
Mgr. Josef Horinka, starosta města

Za správnost: Jirotková S.

Digitálně podepsal
Jindřich Bursík
Datum: 2020.10.09
15:33:40 +02'00'

zhotovitel
Jindřich Bursík, jednatel JIB s.r.o.
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