Příloha č. 3

OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro veřejnou zakázku na stavební práce

Název akce:
Revitalizace kulturního domu Těšetice
spojená s novou elektroinstalací
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Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Článek I.
Smluvní strany
STAVBROS, s.r.o.
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsán:
Zastoupen:
Bankovní spojení 1:
Bankovní spojení 2:
(dále jen zhotovitel)

V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
469 77 490
CZ46977490
u KS v Brně, oddíl C, vložka 7830
Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti
Komerční banka, a.s., č.ú.: 86-3237020257/0100
ČSOB, a.s., č.ú.: 269009737/0300

Obec Těšetice
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice
00299545
00299545
Mgr. Jindřich Protivánek, starosta
ČSOB a.s.
155813049/0300
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Článek II.
Předmět smlouvy
2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k výběrovému řízení a
nabídka zhotovitele ze dne 01. 09. 2021 (doplní účastník zadávacího řízení) (dále jen
„nabídka“) podaná na podlimitní zakázku s názvem „Revitalizace kulturního domu
Těšetice spojená s novou elektroinstalací“, zadávanou v souladu s § 53 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o zadávání veřejných zakázek“). Zhotovitel je povinen dále dodržovat
požadavky objednatele, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v tomto návrhu
smlouvy.
2.2 Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Revitalizace
kulturního domu Těšetice spojená s novou elektroinstalací“ (dále jen „dílo“).
2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované dále v podmínkách této smlouvy
a projektovou dokumentací, kterou vypracovala společnost RHstav projekce s.r.o.,
Vojnice 28, 783 46 Těšetice, IČ: 27769488, v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. III. této
smlouvy, svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje dílo převzít a
zaplatit cenu.

Článek III.
Předmět díla
3.1
Předmětem smlouvy je revitalizace kulturního domu jejíž součástí dojde ke stavební
úpravě sociálního zařízení a nové elektroinstalaci.
3.2














Součástí předmětu plnění je:
provedení stavebních prací a dodávek včetně dopravy; vše realizované dle
projektové dokumentace a výkazu výměr, kterou zpracovala společnost RHstav
projekce s.r.o., Vojnice 28, 783 46 Těšetice, IČ: 27769488,
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 2 ks
i digitální podobě na CD v počtu 2 ks,
veškerá opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, požární ochrany a ochrany
životního prostředí,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,
zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou stavbou
zakryty,
zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při
předání stavby,
všechny dodávky specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazy výměr, v rozsahu pro provedení stavby,
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby,
zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
zřízení provozu, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na
inženýrské sítě,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. č. 541/2020., o
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odpadech,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování,
pojištění atd.,
průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou
vyhotoveních,
reklamní či identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze
se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační
tabuli ve všech vstupech na staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s
uvedením základních rizik vznikajících provozem stavby, zákazy a příkazy
vydanými k zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany na stavbě,
udržování této tabule v aktuálním stavu.

3.3 Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové
dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s
dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.).
3.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci veřejné zakázky
specifikované v podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy
výměr, v rozsahu pro provedení stavby. Součástí přejímky díla bude kompletní
předávací dokumentace v předepsaném rozsahu.
3.5 Nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by nesplňovaly technické standardy
uvedené v projektové dokumentaci. Taktéž v rámci realizace díla nesmí být provedeny
změny, které by byly v rozporu s projektovou dokumentací a nebyly by odsouhlaseny
technickým dozorem investora. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.
Pokud by tak zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, jeli pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
3.6 Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
3.7 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje:
 Poskytovat nezbytné informace týkající se zhotovitelských činností orgánům
provádějícím audit.
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Uchovávat dokumentaci související s realizací zakázky a účetních a daňových
záznamů min. po dobu 10-ti let od ukončení realizace díla.

3.8 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími
a vyjádřeními státní správy a samosprávy, správci inženýrských sítí, předpisy
upravujícími provádění stavebních děl.
3.9 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací
předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3.10 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele, případně činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu, zejména po dobu realizace díla
3.11 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je
pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním dokladů o
provedení
předepsaných zkoušek a revizí, předáním dokumentace skutečného
provedení díla a odstraněním všech vad a nedodělků.
3.12 Zhotovitel prohlašuje, že mu při podpisu této smlouvy byla předána projektová
dokumentace definovaná v odst. 3.2 tohoto článku. Zhotovitel přijímá projektovou
dokumentaci jako dostatečnou pro realizaci stavby a souhlasí s ní. Zhotovitel prohlašuje
a potvrzuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu
seznámil a že jsou mu známy technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky
nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a
kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje v případě, že by
v rámci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by měly
vliv na předmět nebo cenu díla, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na tyto
vady či nedostatky a ve lhůtě tří dnů od upozornění předat objednateli seznam těchto
nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění včetně vymezení dopadu na předmět a
cenu díla.
3.13 Dodavatelská dokumentace, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací pro své
potřeby (v rámci přípravy výroby, jako součást své dodávky v rozsahu dohodnutém
s objednatelem), tvoří součást dokladové části díla. Pořízení kompletní dokladové části
díla tvoří nedílnou součást řádného plnění zhotovitele, je předpokladem pro předání a
převzetí díla a zhotovitel bere na vědomí, že při případných nedostatcích v dokladové
části díla nelze pokládat dílo za dokončené.
3.14 Dokladová část díla se skládá jednak ze seznamu veškerých dokladů a dále z
veškerých dokladů souvisejících s předmětným dílem včetně všech jeho částí, jejichž
pořízení je předepsáno nebo předpokládáno právním předpisem, technickou normou,
výrobcem nebo dodavatelem výrobku, materiálu nebo jiného prvku nebo jehož potřeba
vyplývá z této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem
zejména náleží veškeré atesty, certifikáty, návody k použití v českém jazyce, záruční listy,
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revize, zkoušky a výsledky měření (průběžných i konečných), prohlášení, dokumentace
skutečného provedení díla. V pochybnostech se má za to, že doklad do dokladové části
díla (z hlediska její kompletnosti) náleží.
3.15 Místem plnění je budova kulturního domu v obci Těšetice, Obec Těšetice, parc. č. st.
162, k. ú. Těšetice u Olomouce.
3.16

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást
dodávky stavby.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v listinné
podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících
zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních
objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny,
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a
razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s
odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

3.17 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění
této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a
Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na
to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.
3.18 Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho
zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v
příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být
proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že
objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez
ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho
poddodavatelem.
3.19 Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých
poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační
zákon).
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3.20 Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
Odpad vniklý na stavbě bude odvezen a uložen výhradně v zařízeních, které jsou k
nakládání s odpady určeny, případně ekologicky recyklován. Původcem odpadů je
zhotovitel stavby, jehož povinnosti jsou jednoznačně stanoveny zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech.
Evidence odpadů bude vedena podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Takto vedená
evidence odpadů, včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění), bude předložena
při kolaudaci stavby a na OŽP městského příslušného úřadu s rozšířenou působností.
Zhotovitel předloží doklady o likvidaci a naložení odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, včetně dokladů o uhrazení poplatků, doklady budou označeny názvem stavby –
„Revitalizace kulturního domu Těšetice spojená s novou elektroinstalací“ a dále budou
doklady obsahovat:
 název příjemce odpadu včetně IČO;
 název původce odpadu;
 datum a čas uložení odpadu;
 registrační značka auta, které odpad přivezlo;
 hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
 původ odpadu (název stavby);
 název odpadu;
 kód odpadu;
 název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
 kdo odpad převzal;
 kdo odpad odevzdal.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele na stavbě
z hlediska kvality, bezpečnosti práce, protipožárních opatření, dodržování technické
dokumentace, projektu organizace výstavby a dodržování dalších povinností zhotovitele
týkajících se podmínek působení poddodavatelů, zákazu nadměrného obtěžování okolí,
dodržování pravidel BOZP, úklidu staveniště apod., a to prostřednictvím svých
zástupců. Neurčí-li objednatel jinak, je k tomu vždy oprávněn TDS.
Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu
dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho
souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech
zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.
Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné
doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy
prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele
k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a
postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při
zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení staveniště a pracoviště
prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.
O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek,
pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele.
V případě, že některou část díla bude zajišťovat poddodávkou, zavazuje se uplatnit
ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Stavební materiály,
stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány
přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným
zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně
označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
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IV.
Doba plnění
4.1.

Místem plnění Předmětu smlouvy je budova v obci Těšetice, parc.č.st. 162, k.ú. Těšetice
u Olomouce.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách. Jednotlivé dílčí termíny jsou
stanoveny následovně:
 započetí 1. etapy: do 5 pracovních dnů od předání staveniště (předpokládá se od
20.9.2021)
 ukončení 1. etapy: nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání staveniště musí
být 1. etapa díla předána zadavateli.
 zahájení 2. etapy: do 5 pracovních dnů od odeslání výzvy k zahájení realizace
druhé etapy (předpokládá se od 01.04.2022)
 ukončení 2. etapy: nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště pro
realizaci 2. etapy musí být a celé dílo předáno zadavateli .
Zhotovitel splní svou povinnost provést každou etapu stavby jejím řádným
dokončením a protokolárním předáním předmětu příslušné etapy díla, stejně tak i
celé dílo. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí příslušené etapy stavby pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud
budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy,
zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto
smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
V rámci předání 2. etapy musí být předáno celé kompletní dílo, a to bez vad,
nedodělků, a to ani estetického charakteru.
Dodavatel není v prodlení s plněním této Smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu
čl. IX. této Smlouvy.

4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

Pokud Dodavatel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci Předmětu
smlouvy, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit Objednatele o
předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

4.7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 3 dnů po
předání a převzetí díla.
4.8. Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o
všech skutečnostech, které mohou plné užívání předmětu plnění znemožnit.
4.9. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické
procesy prací. Na prodloužení doby plnění díla z jiného důvodu nemá zhotovitel právní
nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně
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po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska
obvyklé.
4.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
díla v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o
předání a převzetí, který bude podepsán objednatelem a zhotovitelem. V opačném
případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.

V.
Cena díla
Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele

5.1
a činí:
Cena bez DPH: 5 588 464,30 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)
Sazba DPH:
21% (doplní účastník zadávacího řízení)
DPH:
1 173 577,50 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)
Cena s DPH:
6 762 041,80 Kč (doplní účastník zadávacího řízení)

5.2 Cena takto zahrnuje zejména všechny náklady zhotovitele spojené s úplným a
bezvadným dokončením díla, včetně nákladů na zřízení, provoz a likvidaci staveniště,
vytýčení a ochranu existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí, náklady
před zahájením realizace díla včetně nákladů na odstranění případných škod a
odškodnění, náklady na odstranění nedodělků a vad díla, náklady na bezpečnost a
ochranu zdraví a životního prostředí při realizaci díla a jakékoliv další náklady které jsou
potřebné pro řádné zhotovení a dokončení díla uvedeného v předmětu smlouvy včetně
provedení zkoušek a revizí nebo náklady spojené s prodloužením doby realizace díla z
jakéhokoli důvodu. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel se nemůže vůči
objednateli dovolávat započítání jakýchkoli dalších nákladů či svých výdajů spojených s
prováděním díla nebo je vůči objednateli uplatňovat, bez ohledu na to, zda jde o náklady
z hlediska zhotovitele předvídatelné.
5.3 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého výkazu výměr. Zhotovitel
prohlašuje, že položkové ceny materiálu uvedené v rozpočtu odpovídají obvyklým
cenám v místě a době podpisu smlouvy od dílo, jejíž přílohou je položkový rozpočet.
5.4 Ke změně ceny díla může dojít pouze za podmínek stanovených v čl. VII. této smlouvy
nebo při změně zákonné sazby DPH.

VI.
Platební podmínky
6.1 Zálohové platby se nesjednávají.
6.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na
základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části
plnění provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně
podle této smlouvy zjištěného ke konci tohoto měsíce. Měsíční fakturace bude
prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací, který musí zhotovitel
vypracovat v písemné formě jako přílohu k faktuře a bude sloužit jako podklad k
fakturaci. Tento soupis bude odsouhlasen osobou oprávněnou vykonávat technický
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dozor investora případně zástupcem objednatele ve věcech smluvních, a jeho originální
vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.
6.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, ve kterém
byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.
6.4 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.
6.5 Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový
doklad dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
6.6 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 95 % nabídkové ceny díla bez DPH.
6.7 Zbývajících 5 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v
protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.
6.8 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10. kalendářního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny fakturované práce.
6.9 Faktura bude doručena objednateli třikrát v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a
bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování
(poštou nebo osobně).
6.10 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nejpozději pět (5) dnů před plánovaným
předáním a převzetím díla bankovní záruku ve výši 3% z celkové ceny díla, platnou po
celou dobu záruční lhůty v délce trvání 60 měsíců. Tato bankovní záruka slouží jako
zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost. Poskytnutí
bankovní záruky ve výši 3% je nezbytnou podmínkou pro zahájení přejímacího řízení.
• Neposkytnutí této bankovní záruky zhotovitelem ve sjednaném termínu je
podstatným porušením smlouvy a zakládá právo objednatele na pokutu ve výši
50.000, - Kč.
• Bankovní záruka za kvalitu díla smí být použita pouze v případě neplnění
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, zejména na odstranění vad
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, dále na úhradu
náhrady škody, smluvních pokut, úhradu nákladů náhradního plnění
objednatele atd.

Stránka 10

•

•

•

•

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty dokončení díla doručit
objednateli řádně prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu
ukončení lhůty stavby dle této smlouvy, a to do dvou týdnů od změny termínu,
pokud dříve doručená záruka není vystavena i na dobu zahrnující prodloužení
doby výstavby.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
Pro případ povinnosti zhotovitele vystavit po předání a převzetí posledního
objektu bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek a kvality díla není
objednatel povinen hradit celkovou fakturu až do doby doručení této bankovní
záruky.
Po uplynutí záruční doby je objednatel povinen bankovní záruku uvolnit do 10
dnů.

6.11 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný
zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a
zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.
6.12 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené
(potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn
faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s
platbou.
6.13 Fakturace a finanční úhrady budou probíhat v CZK.
VII
Změna závazku ze smlouvy
7.1 Objednatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
7.2 Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je taková změna smluvních podmínek, která
naplňuje podmínky stanovené v § 222 odst. 3 písm. a) až c) zákona o zadávání veřejných
zakázek.
7.3 Za nepodstatnou změnu závazku jsou považovány takové změny, které naplňují
podmínky § 222 odst. 4 až 7 zákona o zadávání veřejných zakázek.
7.4 Do hodnoty změny závazku jsou započítávány jak méněpráce, tak vícepráce. Jejich
hodnota nesmí překročit limity stanovené v § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
7.5 Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o změně rozsahu prací. V
takovém případě se mění cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na
základě tohoto rozhodnutí objednatele budou měněny. Toto rozhodnutí je objednatel
povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, u kterých se předmět díla mění.
7.6 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace,
nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny
odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.
Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy
ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního
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sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a
technickým dozorem investora formou zápisu do stavebního deníku.
7.7 Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a
oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které
rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí
být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu
víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. Veškeré vícepráce lze provádět pouze na
podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7.8 Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky
víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných
obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém
budou vícepráce poptávány.
7.9 Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět.
Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.
7.10 V případě změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zákona o zadávání veřejných
zakázek, bude tato změna odsouhlasena objednatelem a technickým dozorem investora
formou zápisu do stavebního deníku.
7.11 Sjednanou cenu je možné překročit v případě, že dojde ke zvýšení ceny materiálu o více
jak 15 %. V takovém případě se cena daného materiálu se bude řídit průměrem ceny
tohoto materiálu u tří prodejen stavebních materiálů v Olomouci. Požadavek na úpravu
ceny doloží dodavatel, a to formou nové kalkulace ceny doložené listinami
prokazujícími oprávněnost požadavku na úpravu ceny.
7.12 Každá změna závazku musí být provedena formou dodatku k této smlouvě.

VIII.
Staveniště
8.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
8.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno nejdříve 20.9.2021 ostatní, pokud se smluvní strany
písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný
zápis. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí
zhotovitel jako součást díla.
8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
8.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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8.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
8.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
8.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle
smlouvy o dílo.
8.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3-ti kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při
nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště sám
nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod
může být vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel.
8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu
jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky
případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,
jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
8.10 Reklamní či identifikační tabule (např. podzhotovitelů) lze na staveništi umístit pouze se
souhlasem objednatele.
8. 11 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi informační tabuli ve všech vstupech na
staveniště v provedení a rozměrech obvyklých s uvedením základních rizik
vznikajících
provozem stavby, zákazy a příkazy vydanými k zajištění bezpečnosti
a hygieny práce a
požární ochrany na stavbě, udržování této tabule v aktuálním
stavu.

IX.
Provádění díla
9.1 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší. Z obsahu zápisu musí být zřejmé zejména: předání staveniště objednatelem ve
stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání
přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 3x380/220V, voda),
určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího
zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště a odběr energií
zhotovitel uhradí paušálně ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH. Po předání díla bude ze
strany objednatele vystavena faktura na zařízení staveniště včetně odběru energie.
Splatnost faktury je 15 dnů od jejího vystavení. Objednatel má právo jednostranně
započíst vlastní pohledávku z této faktury i vůči nesplatným vzájemným pohledávkám
zhotovitele.
9.2 Provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě stavby
zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a neděli je provádění
prašných a hlučných stavebních prací zakázáno v době od 22.00 hodin do 08.00 hodin.
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9.3 Zhotovitel je povinen dodržovat následující požadavky:
• práce budou prováděny za provozu kulturního domu. Pokud by to nebylo
možné, tak jedině po domluvě s objednatelem budou takové práce vykonávány
v dnech pracovního volna;
• prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět stavební úpravy budou
předem specifikovány a realizační práce budou prováděny ve dnech pracovního
volna a klidu;
• na základě pokynů TDS budou pravidelně prováděny úklidové práce, zakrývání
vybavení prostor v budově a přijímána nezbytná opatření pro zabránění šíření
prachu a hluku (zástěny atd.);
• musí být zajištěno oddělení částí budovy školy, které budou sloužit
zaměstnancům a částí školy, ve kterých budou probíhat stavební práce
• budou prováděny úklidové práce v průběhu výstavby, zakrývání vybavení
školy, opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny)
• neobtěžovat okolní bytovou zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem,
prachem apod.;
• nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu;
• dodržovat v areálu objednatele veškeré předpisy platné na stavbách v České
republice;
• manuály a návody k zařízení budou předány v českém jazyce;
 provádění stavebních prací, zejména těch, které jsou prašné a hlučné, je v místě
stavby zakázáno v době od 22.00 hodin do 07.00 hodin
 přerušení dodávek vody a elektřiny provádět po dohodě s objednatelem
 zajistit klidový režim realizace stavby v době maturitních zkoušek nebo
přítomnosti kontrolních orgánů aj., které objednatel blíže určí před podpisem
smlouvy.
9.4 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust.
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a
zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
9.5 Stavební deník bude veden v originále se 2 průpisy, musí být přístupný pro zástupce
objednatele případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to
každý den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Objednatel obdrží originál
stavebního deníku po předání díla.
9.6 Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo
nedodělků, končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.
9.7 Objednatel má povinnost archivovat stavební deník nejméně po dobu 10 let od ukončení
realizace díla.
9.8 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro
plnění smlouvy časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke
změnám.
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9.9 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele
a objednatele uvedení ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního
stavebního dohledu.
9.10 Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že
objednatel zjistí vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků
vytknutých při předání stavby, předat objednateli originál stavebního deníku.
9.11 Pověřeným správcem stavby za objednatele, odpovědným za výkon stavebního dozoru,
je xxxxxxx (technický dozor, dále TDS). TDS objednatele je oprávněn kontrolovat
dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů
a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku.
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve
sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.7.
9.12 Kontrolní dny organizuje objednatel a budou svolávány 1x za dva týdny. V případě
potřeby nebo dohody smluvních stran mohou být kontrolní dny prováděny častěji.
Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech nebo
záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu
s touto smlouvou. Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců.
Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 3
dnů po obdržení zápisu.
9.13 TDS objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění
díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění
díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu
dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS
objednatele dočasně zastaveno.
9.14 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto
výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat
v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
9.15 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má tento
právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto
práce provést.
9.16 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
9.17 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
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9.18 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických či jiných norem, případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do
14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné,
škodu finančně nahradit.
9.19 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo
prováděl sám.
9.20 Zhotovitel není oprávněn při stavbě používat jiné podzhotovitele, než byli uvedeni
v nabídce. Seznam podzhotovitelů je přílohou této smlouvy. Změna podzhotovitelů
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Zhotovitel
je povinen jakoukoliv změnu na pozici podzhotovitele předem písemně oznámit
objednateli s tím, že tento podzhotovitel prokáže, že splňuje všechny kvalifikační
předpoklady, v souladu s podmínkami této smlouvy a Zadávací dokumentací, a to v
rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval původní podzhotovitel, jenž byl
tímto podzhotovitelem nahrazen. Nedodržení toho postupu se považuje za podstatné
porušení této smlouvy o dílo, čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od této
smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci
seznamu všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.
9.21 Změny podzhotovitelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen
písemně předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj
souhlas, pokud bude nový podzhotovitel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém
rozsahu, v jakém ji splňoval podzhotovitel původní. Pokud by zhotovitelem
navrhovaný podzhotovitel nesplňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji
splňoval podzhotovitel původní, má objednatel právo takového podzhotovitele
odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného
podzhotovitele.
9.22 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
9.23 Zhotovitel nebo jeho podzhotovitelé musí poskytnout objednateli veškeré doklady
související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si vyžádají
kontrolní orgány, a splnit další povinnosti vyplývající z této smlouvy.
9.24 Užívání díla, příp. jeho části, objednatelem nebo zhotovitelem před jeho předáním je
věcí dohody stran ve formě protokolu. Z předčasného užívání stavby nebo díla však
nelze dovozovat řádné dokončení díla, možnost nerušeného užívání díla k
zamýšlenému účelu nebo splnění povinností podle této smlouvy obecně. Smluvní strany
jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných
smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem okolnosti
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v
době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích
ekonomických poměrů.
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9.25 Pro účely této smlouvy znamená vyšší moc takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat
při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
Takovými událostmi jsou zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy,
dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost
vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v
dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky, změny legislativy apod. Vyšší
mocí není selhání podzhotovitele zhotovitele, pokud nenastalo z důvodů shora
uvedených.
9.26 O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 dnů od jejího vzniku druhou smluvní
stranu. Pokud smluvní strana odvolávající se na vyšší moc v uvedené lhůtě neoznámí
druhé smluvní straně vznik situace vyšší moci a její příčiny, nemůže se na vyšší moc
účinně odvolávat a v takovém případě se má zato, že situace vyšší moci nenastala.
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší
moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc
druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.
9.27 Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků k předání
stavby dle zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném
znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci
objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden
záznam ve stavebním deníku.
9.28 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému
dozoru investora k odsouhlasení plán kontrol a zkoušek. Objednatel je oprávněn
kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v
případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou
nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Plán kontrol a zkoušek by měl vycházet z
projektové dokumentace, ČSN, TKP. Povinností zhotovitele je zvát zástupce TDS na
přejímky všech stavebních konstrukcí před jejich případným zakrytím. Souhrnné
vyhodnocení plánu zkoušek a kontrol je zhotovitel povinen předat objednateli při
předání díla.
9.29 Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostrahu stavby a staveniště,
zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a
následného dozoru po skončení prací s otevřeným ohněm (svařování, řezání, pájení,
lepení apod.) včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm. Součástí realizace
díla budou i úklidové práce v průběhu výstavby, rekonstrukce a nástavby, opatření pro
zabránění šíření prachu a hluku (zástěny).
9.30 Zhotovitel v rámci zařízení staveniště musí zajistit podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru, činnost koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, a to tím způsobem, že pro potřeby jednání poskytne
přiměřené prostory.
9.31 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou
nebo i nad její rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
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při práci na staveništi (dále je koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno
koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při předání staveniště. Na
stavbě platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek. Objednatel
má právo provádět u pracovníků zhotovitele dechovou zkoušku na přítomnost
alkoholu, v případě pozitivního výsledku této zkoušky nebo v případě odmítnutí
zkoušky bude pracovník vykázán ze stavby. Opakované zjištění požívání alkoholických
nápojů nebo omamných látek zhotovitele (tj. nejméně 2x) je důvodem k okamžitému
odstoupení od smlouvy objednatelem.
9.32 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem
určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcích předpisů.
9.33 Zhotovitel prohlašuje, že v případě, kdy před započetím realizace stavby nastanou
podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na
staveništích, zajistí před zahájením prací zpracování plánu BOZP, za jehož správnost a
dodržování přejímá plnou zodpovědnost. Plán BOZP bude před zahájením prací
předložen objednateli a po celou dobu stavby bude přístupný na staveništi a zhotovitel
je povinen se jím řídit.
9.34 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavební a technické vedení díla způsobilým
vedoucím stavby, dále též jako „stavbyvedoucí“ kterým je ….., tel. č. … nebo jeho
zástupcem …, tel. č. …, kteří budou vybaveni odpovídajícími zkušenostmi, kvalifikací
a pravomocemi pro řízení prováděného díla. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provádění díla zajistit přítomnost jednoho z nich na staveništi (v místě provádění díla)
min v době od 7,00 do 16 hodin. O změně osoby stavbyvedoucího nebo jeho zástupce
se zhotovitel zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele.

X.
Převzetí díla
10.1 Řádným provedením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 10.6 této
smlouvy.
10.2 Po dokončení díla písemně nejpozději 5 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel
objednatele k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení bude ukončeno do
pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího řízení.
10.3 Zhotovitel je povinen v předávacím řízení předat objednateli veškerou dokumentaci
související s prováděním díla, certifikáty a provést zaškolení obsluhy (vše v českém
jazyce a podle platných předpisů v ČR, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak):
 stavební deník,
 doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,
 atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované
zkušebny pro všechny otvorové výplně,
 protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů,
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dokumentaci skutečného provedení díla se zakreslením všech změn podle
skutečného stavu provedených prací,
prohlášení o shodě,
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
zápisy a výsledky předepsaných měření (emisí apod.)
zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených
revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby apod.),
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
geometrické zaměření stavby a geometrické plány,
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, označené názvem stavby a
dále budou doklady obsahovat:
- název příjemce odpadu včetně IČO;
- název původce odpadu;
- datum a čas uložení odpadu;
- registrační značka auta, které odpad přivezlo;
- hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností);
- původ odpadu (název stavby);
- název odpadu;
- kód odpadu;
- název či místo provozovny, kde se odpad ukládá;
- kdo odpad převzal;
- kdo odpad odevzdal.
závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení a jakosti díla,

10.4 Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle zásad uvedených v této
smlouvě o dílo.
10.5

Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné
vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily
užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

10.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou
uvedeny případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště
apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením
tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o
předání a převzetí zhotoveného díla. O tom, že drobné vady, případně nedodělky
nebránící v užívání díla byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž
sepsán zápis.
10.7 V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních
částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu
s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno
předáním a převzetím poslední části díla.
10.8 V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci předávacího řízení, je zhotovitel povinen
je odstranit nejpozději do tří týdnů od jejich zjištění a vztahuje se na ně ujednání o
záručních podmínkách.
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10.9 Předání a převzetí díla se musí účastnit osoby vykonávající funkci technického dozoru a
autorského dozoru.

XI.
Záruční podmínky
11.1 Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce minimálně 60 měsíců.
Na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů poskytne zhotovitel záruku
minimálně 24 měsíců.
11.2

Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve
smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení
díla.

11.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly
v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením
živelnou událostí nebo třetí osobou.
11.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit
nebo zda požaduje finanční náhradu.
11.6

11.7

Jestliže zhotovitel neodstraní vadu do 14 dnů, je objednatel oprávněn na náklady
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby.
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

11.8 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě
havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, maximálně
však do 12 hod. od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel
odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu
dohodnutém s objednatelem.
11.9 Oznámení o ukončení opravy vady a předání provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolárně na základě potvrzením předávacího protokolu o předání a
převzetí opravy. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v souladu
s platnými právními předpisy.

XII.
Odpovědnost za škodu
12.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do
okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese
zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto
předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.
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12.2

Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím
díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé
realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a
převzetím.

12.3

K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a
to již od zahájení jeho zhotovování.

12.4

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

12.5

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při
realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků
zhotovitele dle této smlouvy.

12.6 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil
při provádění díla porušením svých právních povinností.
12.7 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli
uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.

XIII.
Sankce
13.1 Zhotovitel se zavazuje k uhrazení smluvní pokuty objednateli za prodlení s dokončením
a předáním díla, a to ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to bez
jakýchkoliv dalších podmínek. Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem
protokolu o předání a převzetí.

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
13.4 Pokud zhotovitel:
• nebude vést řádně stavební deník, nebude řádně provádět zápisy, stavební deník
nebude k dispozici přímo na stavbě, nebo pokud bude jinak porušovat povinnosti
vztahující se k vedení stavebního deníku;
• nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující
se ke stavbě;
• nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a
umožnění jejich kontroly;
• nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a
zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke
kontrole TDS;
uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000, - Kč.
Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel
nesjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné
porušení smlouvy.
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13.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady, nedodělky a drobné nedostatky zjištěné při
odevzdání díla v dohodnutých termínech, uhradí zhotovitel objednateli za každý den
prodlení a každou neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní
pokutu ve výši 1 000,- Kč.
13.6 Pokud zhotovitel nezajistí přítomnost vedoucího stavby nebo jeho zástupce na staveništi
(viz bod 9.34 SOD) uhradí objednateli za každý takový den realizace stavby smluvní
pokutu ve výši 1.000, - Kč.
13.7 Pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vytčené záruční vady díla nebo nenastoupí
včas k jejich odstranění, uhradí zhotovitel objednateli za každý den prodlení a každou
neodstraněnou vadu, nedodělek nebo drobný nedostatek smluvní pokutu ve výši 2.000,
- Kč.
13.8 Pokud zhotovitel poruší ustanovení bodu 9.23 nebo 9.24 této smlouvy, má objednatel
právo uložit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každé jednotlivé porušení
ustanovení těchto článků.
13.9

V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy
sjednáno pojištění dle ustanovení bodů 15.1 nebo 15.2 této smlouvy, nebo nebudou-li
tyto pojistné smlouvy platné po celou dobu realizace stavby, má objednatel tak právo na
úhradu smluvní pokuty po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu
požadované pojistné smlouvy, a to ve výši 5.000, - Kč/den.

13.10 Pro případ nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek,
zejména nedodržení čl. 12 Zadávací dokumentace – Odpovědné zadávání veřejných
zakázek a ust. čl. III, odst. 3.17, 3.18, 3.19 a 3.20 této smlouvy je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé zjištěné
pochybení. Tuto pokutu lze požadovat opakovaně, jestliže zhotovitel nesjedná nápravu
poté, co bude na nedodržení ze strany zadavatele upozorněn.
13.11 Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich
uplatnění se splatností 30 dnů od vystavení faktury.
13.12 Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na
náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani
povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.
13.13 Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči
zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý
den prodlení.
13.14 Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.
13.15 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
13.16 Strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.
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XIV.
Odstoupení od smlouvy
14.1 Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od
smlouvy dle § 2001 a následujících občanského zákoníku, se považuje zejména:
 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 prodlení zhotovitele se zahájením díla nebo dokončením o více než 30 dnů,
 prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy o více než 10 dnů,
 úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,
insolvenčního zákona,
 porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení,
 absence pojištění dle čl. XV. této smlouvy.
14.2 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé
straně smlouvy, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody v případě, že by závažným porušením smlouvy ze strany
zhotovitele a odstoupením objednatele od smlouvy nebylo objednateli umožněno čerpat
státní dotaci. Objednateli náleží náhrada škody až do výše přiznané, ale neposkytnuté
dotace.
14.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného
porušení smlouvy zhotovitelem si smluvní strany vypořádají veškeré své závazky.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní
povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po
odstoupení od smlouvy.

XV.
Pojištění díla
Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat
následující pojištění:
15.1 Pojištění zhotovitele
15.1.1 Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to až do celkové hodnoty díla.
Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli při podpisu
smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást smlouvy o dílo.
15.1.2 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
15.1.3 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.
15.2 Pojištění díla a jiná pojištění
15.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným
rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.
15.2.2. Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit
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15.2.2.1.
15.2.2.2.

Pojištění osob proti úrazu
Pojištění podzhotovitelů v rozsahu jejich dodávky

15.3 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
15.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli
Zhotovitel.
15.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
15.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.
Závěrečná ustanovení
16.1 Technický dozor investora nebude vykonáván zhotovitelem ani osobou s ním
propojenou dle § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích).
16.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami.
16.3 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
16.4 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
16.5 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu
nahradit takové ustanovení novým.
16.6 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
16.7 Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí
příslušná ustanovení občanského zákoníku.
16.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
jednat za smluvní stranu.
16.9 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou.
Případné spory budou řešeny příslušnými českými soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
16.10 Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné
zakázce, na základě, kterých je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu
této smlouvy se zadávacími podmínkami má přednost znění zadávacích podmínek
s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah požadavků
na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků),
tj. jak povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy.
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16.11 Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou
pověřené osoby ve věcech technických.
16.12 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
16.13 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
16.14 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
16.15 Tuto smlouvu schválila Rada obce Těšetice dne 13. září 2021 na svém jednání č.
16/2021 usnesením číslo 1.4.
16.16 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 – položkový rozpočet

V Těšeticích dne 30. 09. 2021
Digitálně podepsal
Mgr.
Mgr. Jindřich
Jindřich Protivánek
Datum: 2021.09.30
Protivánek 09:38:19 +02'00'

............…………………………….
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce

V Brodku u Prostějova, dne 30. 09. 2021

podepsal
Vladislav Digitálně
Vladislav Hanslík
Datum: 2021.09.30
Hanslík 09:53:18 +02'00'
…………………………………….
Vladislav Hanslík
jednatel společnosti
STAVBROS, s.r.o.
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