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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 

podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012  Sb., občanského zákoníku v platném znění  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smluvními stranami smlouva o dílo tohoto 

znění: 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:  Schrack Technik spol. s r.o.  

se sídlem:  Dolnoměcholupská 1339/2, Hostivař, 102 00 Praha 10 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C 5437 vedenou u Městského soudu v Praze 

   

 IČ:   15039137 

 DIČ:   CZ15039137 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

Bankovní spojení: ……………………..,  

Číslo účtu:   ……………/………. 

Statutární orgán: Ing. Marek Zacios, jednatel společnosti 

Pavel Chroust, jednatel společnosti   

Ve věci jednání o smluvních záležitostech v rámci této smlouvy a podepisování, včetně 

dodatků jsou 

pověřeni: Ing. Marek Zacios, jednatel společnosti 

Pavel Chroust, jednatel společnosti 

 

Ve věci jednání o technických záležitostech v rámci této smlouvy je pověřen: 

   ………………….. 

   …………………..      

Ve věci spolupráce při přípravě stavby a její realizaci a ve věci jednání o technických 

záležitostech v rámci této smlouvy je zmocněn:  

   (případně uvést projektanta) 

 

1.2.  Zhotovitel:   

se sídlem:   
společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. ……….. vedenou u ………. soudu v ……… 

  

 IČ:   ……………… 

 DIČ:   ……………… 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Bankovní spojení: ……………………..,  

Číslo účtu:   ……………/………. 

Statutární orgán: ………………………………. 

 

Ve věci jednání o smluvních záležitostech v rámci této smlouvy a podepisování, včetně 

dodatků je za Zhotovitele pověřen:   

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Ve věci jednání o technických záležitostech v rámci této smlouvy je pověřen: 

…………………………………………… 

……………………………………………………………… 

Ve věci vedení stavby a řízení stavebních prací v rámci této smlouvy je pověřen: 
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……………………………….. 

Ve věci řízení stavebních prací dále: 

………………………………… 

 

 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1 Touto smlouvou se podle zákona č. 89/2012  Sb., občanského zákoníku v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) a podle předpisů, které upravují vztahy vznikající při 

přípravě a provádění staveb, Zhotovitel zavazuje k provedení díla na svůj náklad a na 

vlastní nebezpečí a odpovědnost. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a 

zaplacení ceny za jeho provedení. 

 

Název díla: „Rekonstrukce sídla společnosti Schrack Technik spol. s r.o.“ 

                                         

Umístění: sídlo společnosti Schrack Technik spol. s r.o. na adrese  Dolnoměcholupská 

1339/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, Česká Republika 

 

2.2 Předmět a rozsah díla: 

 

Předmětem díla je realizace Rekonstrukce sídla společnosti Schrack Technik spol. s r.o.  

v  rozsahu: 

SO 01  – …….. 

 

a to včetně všech souvisejících prací a dodávek, dále v rozsahu dle této smlouvy, 

projektové dokumentace a nabídky Zhotovitele uvedených v Přílohách 1.1) a 2. této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

 

Součástí předmětu plnění Díla je: 

- geodetické vytýčení hlavních os stavby;  

- vypracování realizační, výrobní či dílenské dokumentace, výpočtů, posudků, apod. 

nad rámec předané projektové dokumentace, a to v rozsahu nezbytném pro provedení 

předmětu díla;  

- opatření pro zajištění zamezení ohrožení plynulosti obchodní a distribuční činnosti 

Objednatele během výstavby, zejména koordinace výstavby s potřebami provozu 

Objednatele, přičemž potřeby provozu Objednatele mají prioritu; Zhotovitel je vždy 

povinen dbát pokynů Objednatele z pohledu potřeb provozu a bezpečnosti práce;   

- zajištění zařízení staveniště dle projektových podkladů a pokynů Objednatele;  

- příprava místa staveniště včetně odstranění stávajících konstrukcí a překážek 

bránících realizaci předmětu Díla v rozsahu dle předaných projektových podkladů; 

- vypracování a předložení technologických postupů všech dílčích prací před zahájením 

jejich provádění, včetně identifikace rizik souvisejících s bezpečností práce a požární 

ochranou pro potřeby Objednatele a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi;   

- veškeré geodetické práce, zejména vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí 

v rámci staveniště a veškerých ploch dotčených stavbou (včetně provedení případných 

kopaných sond k případnému ověření skutečné polohy inženýrských sítí), vytýčení 

hlavních os stavby, geodetické práce související s realizací předmětu Díla, zaměření 

skutečného provedení všech částí stavby (polohové, výškové), zaměření tras nových 

podzemních vedení inženýrských sítí před záhozem, vypracování geometrického 

plánu v rozsahu Díla pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 6-ti vyhotovení;                    

- ověřovací statické zkoušky skutečného stavu zhutnění pláně , geologický dozor 

při provádění HTÚ, inženýrsko - geologické práce spojené s klasifikací skutečně 
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navrtaných zemin (případně zjištěné vody), zajištění případné spolupráce 

s inženýrským geologem při provádění základových konstrukcí (ověření 

geotechnických vlastností podkladních vrstev, únosnost, apod.);  

- statický výpočet nosné konstrukce v rámci realizační dokumentace díla, 

geodetické zaměření skutečného provedení díla nosné konstrukce,  provedení 

veškerých funkčních a provozních zkoušek, revizí, atestů, měření, apod. nezbytných 

pro ověření projektovaných vlastností, funkčnosti a provozuschopnosti Díla a jeho 

částí a nezbytných pro vydání kolaudačního souhlasu;  

- zajištění a vyhotovení podkladů pro kolaudační řízení či povolení předčasného užívání 

Díla, které jako dodavatel stavby je Zhotovitel podle platných předpisů povinen 

zajistit a vyhotovit, a účast při těchto řízeních; 

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v tištěné a digitální podobě (ve 

formátu *.dwg a *.pdf pro technické výkresy a *.doc, *.xls a *.pdf pro jiné 

dokumenty) v 6 vyhotoveních; 

- zhotovení fotodokumentace celého průběhu výstavby v digitální podobě (v jednom 

vyhotovení předá Objednateli). 

 

Čistopisy veškerých dokladů budou připraveny k datu předání a převzetí Díla, 

ke kontrole a k nahlédnutí průběžně dle postupu stavby. 

 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou podle 

právního řádu České republiky a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 

smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto smlouvu o dílo uzavřít a řádně plnit závazky 

v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že je k provedení Díla dle této smlouvy o dílo 

odborně způsobilý a disponuje dostatečnými kapacitami a finančními prostředky pro 

plynulé financování nákladů na poskytnutí plnění. 

 

2.4 Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy o dílo stvrzuje, že: 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou požadavků na provedení Díla;  

b) se orientuje v obecně závazných právních předpisech, které jsou pro provádění Díla 

relevantní; 

c) správně a kvalifikovaně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky a služby, které 

jsou předmětem Díla podle této smlouvy, a které jsou nezbytné pro řádné splnění 

závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo;  

d) při kalkulaci ceny s odbornou péčí zohlednil všechny technické a obchodní podmínky 

uvedené ve smlouvě o Dílo a požadavky plynoucí z legislativy;  

e) od objednatele obdržel veškeré informace, které nezbytně nutně potřebuje 

k poskytnutí plnění, těmto informacím rozumí a neshledal v nich žádné nesrovnalosti. 

Na pozdější námitky, týkající se neúplnosti nebo nesrozumitelnosti objednatelem 

předaných informací nebude brán, dle dohody smluvních stran, zřetel, tj. na základě 

takových případných námitek se zhotovitel nebude moci zprostit svých povinností 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, a to ani částečně; 

f) v rozsahu, v jakém tak zhotovitel mohl s odbornou péčí učinit před podpisem této 

smlouvy o dílo, s odbornou péčí před podpisem této smlouvy o dílo ověřil a posoudil 

správnost, úplnost a dostatečnost všech dokumentů, údajů, hodnot a informací, které 

jsou součástí této smlouvy o dílo (včetně jejích příloh) nebo které objednatel poskytl 

zhotoviteli před uzavřením této smlouvy o dílo; 

g) zná účel této smlouvy o dílo, a je si vědom skutečnosti, že na jejím včasném a řádném 

plnění je závislý provoz objednatele a též jeho plnění vůči třetím stranám. Zhotovitel 

dále prohlašuje, že jsou mu dostatečně známy důsledky porušení jeho povinností. 

 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku eventuálních 

změn dokumentace, které se vyskytnou do doby předání a převzetí díla Objednatelem. 
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Dílo musí být provedeno komplexně, řádně a musí být předáno  

v provozuschopném stavu. 

 

2.6 Objednatel má právo kdykoliv v průběhu přípravy a realizace změnit (rozšířit nebo zúžit) 

předmět a rozsah Díla. Úprava smluvní ceny či jiných ustanovení této smlouvy bude 

v takovém případě stanovena dohodou smluvních stran a provedena formou dodatku 

k této smlouvě.   

 

2.7 Provedení Díla zahrnuje zejména: 

- koordinaci veškerých prací a dodávek Zhotovitele včetně všech vlastních 

subdodavatelů, kteří se na stavbě podílejí 

- kompletní dodávku a montáž všech prvků (konstrukcí, materiálů, zařízení, apod.), ze 

kterých se dílo skládá, včetně přípravných, pomocných, doplňkových a ostatních 

souvisejících prací nezbytných pro provedení Díla v požadovaném rozsahu  

(viz bod 2.2) 

- kompletní dopravu všech prvků (konstrukcí, materiálů, zařízení), ze kterých se Dílo 

skládá, a to na místo popř. z místa stavby a veškerou vnitrostaveništní dopravu a 

manipulaci, včetně staveništních přesunů hmot 

- vypracování plánu organizace výstavby (POV) na základě projektové dokumentace 

a případných podmínek a pokynů Objednatele a s důrazem na minimalizaci dopadů 

výstavby na stávající provoz závodu, zabezpečení plynulosti zásobování skladu 

během výstavby (práce ve skladové hale).  

- vypracování časového plánu výstavby ve formátu MS Project a jeho pravidelnou 

aktualizaci důrazem na minimalizaci dopadů výstavby na stávající provoz 

Objednatele, zabezpečení plynulosti provozu během výstavby (práce ve skladu a na 

prodejně).  

- spolupráci se Zhotoviteli projektové dokumentace předané Objednatelem (viz 

příloha č.1 bod 2) této smlouvy) a dalšími osobami při přípravě a realizaci předmětu 

Díla 

 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a provedení 

Díla zajistí osobami odborně způsobilými. Zhotovitel může pověřit 

provedením celého Díla třetí osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. Za 

výsledek těchto činností však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. 

 

2.9 Podklady předané Objednatelem: 

Pro vypracování nabídky předal Objednatel Zhotoviteli níže uvedené podklady, které jsou 

přílohou č. 1. této smlouvy. Na základě těchto podkladů vypracoval Zhotovitel svoji 

nabídku, která je přílohou č. 2. této smlouvy:  

1) Pokyny pro vypracování nabídky  

Projektová dokumentace (DPS) Rekonstrukce sídla společnosti Schrack Technik 

spol. s r.o., vypracovaná společností [doplnit identifikaci projektanta] v MM/2020 

včetně Soupisů prací a dodávek  

2) Rozhodnutí a stanoviska 

Územní rozhodnutí č.j. ………………… ze dne DD.MM.RRRR 

Stavební povolení č.j. ………………… ze dne DD.MM.RRRR, včetně stanovisek 

dotčených orgánů veřejné správy ke stavebnímu řízení  

3) Inženýrsko – geologický průzkum z roku RRRR 

 

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se s podklady uvedenými v bodě 2.9 seznámil, od Objednatele si 

je převzal a zapracoval veškeré požadavky vyplývající z těchto podkladů do své nabídky, 

která je přílohou č. 2. této smlouvy. Zhotovitel nemá k podkladům uvedeným v bodě 2.7 

žádné výhrady ani připomínky, které by nebyly zohledněny v jeho nabídce, a které by 
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měly dopad na celkovou cenu díla a termíny provádění díla. 

 

2.11 Zhotovitel potvrzuje, že byl Objednatelem seznámen s veškerými dostupnými 

informacemi o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě staveniště a na ostatních 

plochách dotčených stavební činností. Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí a 

ověření jejich skutečné polohy provede Zhotovitel na své vlastní náklady před zahájením 

vlastních stavebních prací v rámci přípravy staveniště.   

 

2.12 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn sjednat pro Zhotovitele pro 

zhotovení Díla Zhotovitelem stavební práce, dodávky a služby od třetích osob, se kterými 

má Objednatel sjednány pro Objednatele výhodné obchodní podmínky, tj. Objednatel má 

právo jmenovat subdodavatele vyjmenovaných částí díla. V takovém případě je 

Objednatel povinen zajistit u třetích osob, že tyto třetí osoby uzavřou se Zhotovitelem 

závazkový vztah na stavební práce, dodávky a služby za stejných podmínek (cenových, 

dodacích, kvalitativních, atd.), jakoby takový závazkový vztah uzavíral se třetí osobou 

Objednatel a za podmínek, které budou v souladu s podmínkami provedení díla 

Zhotovitelem podle této smlouvy (lhůty a termíny dodávek, sankce, platební podmínky, 

atd.). V takovém případě Objednatel odpovídá za to, že cena jmenovaných dodávek 

obsahuje veškeré práce, dodávky a služby, pomocné a související práce a konstrukce 

nutné k řádnému a odbornému provedení jmenované části Díla třetí osobou (tj. 

Objednatelem jmenovaným subdodavatelem) v rozsahu dle podkladů ke zhotovení Díla, 

uvedených v odst.  2.8 této smlouvy.  

 

2.13 K provedení Díla mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 

správném provedení a běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů, po dobu 

předpokládané existence splňuje požadavky pro mechanickou odolnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

 

2.14 Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu Díla - 

stavby, musí být ověřena podle zvláštních předpisů především zákona č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky, v platném znění. nařízení vlády č.  312/2005 Sb., 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky,  platném znění a zákona č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Pokud nebudou 

jednoznačně určeny v dokumentaci nebo pokud přichází v úvahu použití alternativních 

výrobků, musí být před jejich zabudováním předloženy materiálové vzorky, eventuálně 

výtahy z katalogu a schváleny písemně pověřeným zástupcem Objednatele 

(architektem/projektantem/stavebním (technickým) dozorem) před tím, než budou 

použity. 

 

2.15 Zhotovitel odpovídá za případnou nepravdivost kteréhokoliv ze shora uvedených svých 

prohlášení a jakákoliv taková nepravdivost jde k jeho tíži a není důvodem pro zvýšení 

smluvní ceny ani pro jinou změnu smlouvy. 

 

2.16 Součástí předmětu plnění Zhotovitele je i provedení zkoušek předepsaných příslušnými 

technickými normami pro stavební i technologickou část Díla. Dodatečné zkoušky, které 

Objednatel nařídí nad rámec běžných zkoušek, budou Objednatelem uhrazeny, pakliže 

bude zkouškami prokázáno, že dodatečně přezkoušené výkony související s prováděním 

Díla jsou bez závad. V opačném případě nese náklady na provedení dodatečných zkoušek 

Zhotovitel. Zhotovitel je povinen poskytnout pro zkoušky požadovanou součinnost, 

asistenci, nástroje, stroje, personál, zkušební materiály a stavební díly. 
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2.17 Zhotovitel je povinen zabezpečovat vyhotovení prováděcích, výrobních či dílenských 

výkresů v dohodnutém rozsahu, přičemž platí: Objednatel je oprávněn tyto podklady 

neomezeně využívat a měnit i bez účasti Zhotovitele a bez jakéhokoli nároku Zhotovitele 

na odměnu. V případě podstatných změn prováděcích, výrobních či dílenských výkresů 

jednostranným zásahem Objednatele podle předchozí věty se účastníci zavazují projednat 

vliv takového opatření na cenu Díla a termín jeho dokončení. Prováděcí, výrobní či 

dílenské výkresy musí být před použitím na díle prokazatelně schváleny Objednatelem. 

Schválené prováděcí, výrobní či dílenské výkresy musí být předány Objednateli nebo jím 

pověřené osobě ve 4 vyhotoveních v tištěné a digitální podobě. Zhotovitel dále po 

dokončení díla předá Objednateli následující dokumentaci (ve 2 tištěných vyhotoveních a 

v digitální verzi – *.DWG formát pro technické výkresy a *.PDF formát pro jiné 

dokumenty): 

- revizní plány a revizní zprávy všech technických zařízení s přehledným výkresem 

- funkční popis díla, schémata zapojení apod. 

- osvědčení o zkouškách a potvrzení o splnění podmínek kladených na stavební prvky a 

materiály (např. požární a protihluková ochrana) 

- pokyny k údržbě a čištění instalovaných materiálů a zařízení, provozní a servisní 

knihy, záruční listy a jiné dokumenty související se správou, údržbou a provozem 

instalovaných zařízení 

 

 

3. Termíny plnění 

 

3.1 Zhotovitel zahájí práce do 3 kalendářních dnů po předání staveniště Objednatelem, který 

se jej zavazuje předat v termínu: DD.MM. 2021, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v uvedeném termínu.  

 

3.2 V případě, že Objednatel nepředá staveniště v termínu uvedeném v bodě 3.1 a termínech 

níže uvedených v bodě 3.3 a tyto skutečnosti budou mít přímý vliv na plnění termínů 

Zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění Zhotovitele o dobu trvání takového 

prodlení na straně Objednatele. 

 

3.3 Povinnosti Zhotovitele k provedení Díla jsou splněny úplným dokončením 

provozuschopného, funkčního a bezvadného Díla formou „na klíč“ a jeho předáním 

Objednateli. 

 

3.4 Zhotovitel se zavazuje k provádění prací v souladu s časovým plánem výstavby (viz 

příloha č. 2. bod 2) této smlouvy – Nabídka Zhotovitele) a k dodržení těchto uzlových 

termínů: 

 

- předání staveniště:           …….. 2021 

- dokončení provizorního parkoviště:                                              do……..2021 

- předání provozuschopného a funkčního díla:                  do ……..2021 

- prokázání odstranění všech vad díla nebránících provozu a užití objektů (pokud se 

strany s ohledem na technologické nebo dodací podmínky nedohodnou jinak) 

do ……..  2021 

- celkové dokončení a předání díla:               ………….2021 

 

3.5 Zhotovitel se zavazuje neprodleně odstranit všechny vady a nedodělky zjištěné při 

předávacím a přejímacím řízení, které by bránily Objednateli v plnohodnotném využívání 

dokončeného Díla.  
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3.6 Zhotovitel není v prodlení s plněním předmětu Díla dle této smlouvy po dobu, kdy 

z důvodů nepříznivých klimatických podmínek nebude objektivně schopen plnit své 

závazky plynoucí z této smlouvy a řádně pokračovat v práci na zhotovování Díla. Vznik 

této okolnosti je Zhotovitel povinen neprodleně a prokazatelně oznámit Objednateli 

písemnou formou a zápisem Zhotovitele do stavebního deníku. Pokud tak Zhotovitel 

neučiní nejpozději do 24 hodin od vzniku těchto okolností, pak nemá Objednatel 

povinnost uznat oprávněnost nároků vznesených Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 

přijmout taková opatření, aby v maximální možné míře zamezil působení nepříznivých 

klimatických podmínek na řádné provádění prací souvisejících s plněním předmětu Díla 

při dodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržení technologických 

postupů a předcházení možných škod.  

 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že přerušení prací z důvodů uvedených v bodě 3.7, jež nebude 

trvat déle než 5 kalendářních dnů v součtu všech přerušení za celou dobu realizace 

předmětu Díla dle této smlouvy, nemá vliv na termín celkového dokončení a předání díla 

dle bodu 3.4 této smlouvy. V případě delšího přerušení prací ze shora uvedených důvodů 

se smluvní strany zavazují projednat dopad takové skutečnosti na termín celkového 

dokončení a předání Díla uvedený v bodě 3.4. 

 

3.8 Smluvní strany se zavazují, že si vzájemně budou poskytovat nezbytnou součinnost 

související s přípravou a prováděním předmětu Díla dle této smlouvy. V případě, že 

Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli patřičnou součinnost při přípravě a provádění 

Díla, je Zhotovitel oprávněn nárokovat na Objednateli odpovídající změnu termínů 

uvedených v bodě 3.4.  

 

 

4. Cena Díla 

 

4.1 Smluvní strany dohodly cenu za dílo, včetně veškerých nákladů a plnění Zhotovitele jako 

cenu maximální a pevnou, platnou až do konečného předání a převzetí dokončeného Díla, 

ve výši: 

 

Celkem bez DPH:  ………………………,- Kč     

(slovy: ………………………………………………………… korun českých bez DPH) 

 

 

4.2 Maximální stanovená cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele potřebné ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy v souladu s podklady předanými Objednatelem dle bodu 2.7.  

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena pokrývá veškeré náklady na všechny činnosti 

nutné ke splnění předmětu Díla, včetně plnění, která nejsou výslovně uvedeny v předané 

dokumentaci, popisu stavby nebo v ostatních součástech smlouvy, ale o kterých 

Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, věděl nebo měl a mohl vědět. Jedná 

se zejména o kontrolu úplnosti soupisu prací a dodávek. Cena za Dílo je platná i v případě 

zvýšení cen resp. nákladů Zhotovitele a nemůže být měněna jednostranným jednáním 

žádnou ze smluvních stran. 

 

4.3 DPH bude Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně v době 

příslušných dílčích zdanitelných plnění, zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení 

daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 238/2004Sb., o dani z přidané hodnoty.  

 

4.4 Cenu uvedenou v bodě 4.1 je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě,  

a to na základě změnového listu, projednaného a odsouhlaseného stavebním (technickým) 

dozorem Objednatele, projektantem a s podpisy oprávněných osob Zhotovitele a 
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Objednatele, a to před zahájením prací, které jsou předmětem změny. 

 

4.5 Objednatel je oprávněn až do okamžiku předání Díla požadovat na Zhotoviteli provedení 

víceprací (tj. prací nad rámec Díla dle této smlouvy o dílo), méněprací (tj. prací, které 

oproti vymezení Díla dle této smlouvy o dílo nemají být provedeny), jakož i dalších změn 

jakéhokoli druhu. Zhotovitel je povinen tyto změny realizovat. V případě, že takováto 

změna bude mít vliv na cenu Díla, je Zhotovitel povinen nejpozději do 2 pracovních dnů 

ode dne předložení žádosti předložit Objednateli příslušný písemný návrh. Objednatel je 

povinen vyjádřit se k tomuto návrhu do 5 pracovních dnů. Vyjádření Objednatele musí být 

učiněno písemnou formou. Vykonání výše uvedených plnění jakož i změna ceny Díla 

bude předem sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě, respektive změnovým 

listem podepsaným osobami oprávněnými jednat za účastníky v této otázce. Nedohodnou-

li se strany takto ohledně úpravy ceny Díla a Objednatel bude písemně trvat na provedení 

takových víceprací, méněprací nebo i dalších změn jakéhokoliv druhu, obdrží Zhotovitel 

odměnu, která bude vypočtena na základě kalkulace pro srovnatelná plnění podle této 

smlouvy dle pravidel uvedených v odst. 4.8 tohoto článku. Úhrada za plnění, která půjdou 

nad rámec rozsahu plnění sjednaného touto smlouvou, bude Zhotoviteli uhrazena společně 

s konečnou platbou. 

 

4.6 V případě, že se bude jednat o vícepráce vyvolané prováděním Díla v rozporu se 

smlouvou či projektovou dokumentací, nebo o práce uložené stavebním (technickým) 

dozorem nebo Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění, pak není Zhotovitel 

oprávněn žádat Objednatele o úhradu nákladů souvisejících s těmito pracemi. 

 

4.7 Jsou-li vícepráce vyvolány Objednatelem, nebo vyplývá-li nutnost provedení víceprací 

z pravomocného rozhodnutí či stanoviska orgánu státní správy nebo samosprávy, (vyjma 

stanovisek uvedených v příloze č. 1. bod 3) této smlouvy), nebo skrytých překážek 

bránících řádnému plnění předmětu Díla, pak je Zhotovitel oprávněn požadovat na 

Objednateli úhradu nákladů spojených s těmito pracemi. Bez ohledu na výše uvedené, 

pokud jde o vícepráce nevyvolané Objednatelem či nutnost jejichž provedení nevyplývá 

z pravomocného rozhodnutí či stanoviska orgánu státní správy nebo samosprávy (vyjma 

stanovisek uvedených v příloze č. 1. bod 3) této smlouvy), nárok na jejich úhradu zásadně 

nevzniká, pokud příčinu víceprací Zhotovitel mohl odhalit předem s vynaložením odborné 

péče. 

 

4.8 Při oceňování změn se použijí údaje Cenové soustavy ÚRS („CS ÚRS“) jako uceleného 

systém informací, metodických návodů a postupů pro stanovení ceny stavebního díla, 

provozovaného společností ÚRS CZ a.s. se sídlem Praha 10, Tiskařská 257/10, PSČ: 108 

00, IČ: 47115645. Pokud v CS ÚRS nebudou existovat srovnatelná plnění, bude se úplata 

řídit podle úplaty za taková plnění místně obvyklé. 

 

4.9 Koordinační přirážka: Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli koordinační přirážku ve 

výši ……..% k ceně dodávek materiálů anebo k ceně prací, dodávek a služeb třetích osob, 

které budou jmenovány Objednatelem v souladu s přílohou č.1 bod 5 této smlouvy  a 

ustanovením odst. 2.10 , čl. 2. této smlouvy.   

 

4.10 Objednatel má právo požadovat slevu z ceny za Dílo ve výši   

 

 

5. Platební podmínky 

 

5.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvní cenu uvedenou v bodě 4.1 této smlouvy formou 

dílčích plnění za daný kalendářní měsíc. Fakturace bude probíhat na základě skutečně 
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provedených prací a prokazatelně zjištěných dodávek zařízení v daném měsíci dle 

smluvního rozpočtu a v souladu s orientačním plánem fakturace, který je součástí nabídky 

Zhotovitele (viz příloha č. 2 bod 3) – Nabídka Zhotovitele). 

 

5.2 Vždy ke konci kalendářního měsíce předloží Zhotovitel ke kontrole Objednateli dílčí 

soupis provedených prací a dodávek za daný měsíc. Do 5 pracovních dnů je Objednatel 

povinen provést kontrolu tohoto soupisu a soupis odsouhlasit nebo vrátit Zhotoviteli  

k přepracování s uvedením důvodu, pro který s předloženým soupisem nesouhlasí. Na 

základě souhlasu Objednatele se soupisem provedených prací a dodávek je Zhotovitel 

oprávněn vystavit dílčí fakturu. Soupis provedených prací a dodávek podepsaný 

Objednatelem bude přílohou dílčí faktury. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 

je vždy poslední den daného kalendářního měsíce. 

 

5.3 Zhotovitel vystaví dílčí fakturu za daný kalendářní měsíc ve 2 vyhotoveních 

(stejnopisech). Vystavené faktury musí obsahovat všechny zákonné náležitosti daňového 

dokladu. Na faktuře bude vždy uvedeno i číslo této smlouvy a kontaktní osoba 

Objednatele.  

 

5.4 Splatnost všech faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení. 

 

5.5 Konečnou fakturu (daňový doklad) vystaví Zhotovitel po uskutečnění posledního dílčího 

zdanitelného plnění, tj. po projednání a odsouhlasení konečné částky na základě 

zápisu o projednání a schválení konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat 

všechny zákonné náležitosti daňového dokladu. Přílohou konečné faktury musí být oběma 

stranami podepsaný zápis o projednání a schválení konečné faktury a protokol o předání a 

převzetí dokončeného Díla. 

 

5.6 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy 

doklady uvedené v této smlouvě, pak je Objednatel oprávněn vrátit fakturu 

Zhotoviteli k doplnění či opravě a požadovat opětovné vystavení řádného daňového 

dokladu. Ode dne doručení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. 

 

5.7 Pokud se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti vůči svým subdodavatelům, 

podílejícím se na zhotovení Díla dle této smlouvy - tj. neuhradí těmto subdodavatelům 

platby za jejich oprávněné pohledávky, souhlasí s tím, že je Objednatel oprávněn 

provádět přímé platby těmto subdodavatelům Zhotovitele a o takto uhrazené částky snížit 

kteroukoliv platbu náležející Zhotoviteli. 

Objednatel je povinen Zhotovitele o takovéto situaci dopředu, tedy ještě před provedením 

přímé platby subdodavateli, informovat a požádat Zhotovitele o stanovisko. 

Přímou platbu subdodavateli Objednatel neprovede, pokud subdodavatel nedostal od 

Zhotovitele zaplaceno z důvodu porušení jeho povinností, které vyplývají ze smlouvy o 

dílo mezi Zhotovitelem a subdodavatelem, anebo porušení obecně platných předpisů. 

 

5.8 Platby jsou považovány vždy za včasné, pokud byla ve lhůtě splatnosti příslušná částka 

odeslána Objednatelem na účet Zhotovitele.  

 

5.9 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 10 % z každé fakturované 

částky ve výši bez DPH. Toto zádržné bude uvolněno ve dvou fázích: 

a) Do 15 kalendářních dnů poté, kdy bude písemně potvrzeno odstranění všech vad a 

provedení všech eventuelních nedodělků, které jsou uvedeny v zápise o předání a 

převzetí Díla, bude uvolněno 50% ze zadržené částky. 

b) Zbývajících 50 % ze zadržené částky bude použito jako zádržné po dobu 60 měsíců. 

V případě, že Zhotovitel předloží Objednateli bankovní záruku nebo záruku za 
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zádržné od …………………………….., jejíž text bude předem Objednatelem 

odsouhlasen, znějící na částku odpovídající těmto zbývajícím 50% ze zadržené 

částky, uvolní Objednatel i zbývající část zadržené částky, a to do 14 dnů ode dne 

obdržení bankovní záruky. Bankovní záruka bude sjednána na dobu trvání 60 měsíců 

od převzetí Díla Objednatelem.   

 

Bankovní záruka nebo záruka za zádržné bude sloužit k zajištění všech nároků 

Objednatele ze záruky za jakost, z odpovědnosti za vady, na náhradu škody a obdobných 

nároků podle této smlouvy. Banka se musí v bankovní záruce nebo v záruce za zádržné 

zavázat, že pohledávku Objednatele splní na první výzvu. Banka není oprávněna uplatnit 

proti výzvě Objednatele žádné námitky. Dílčí plnění Zhotovitele nemá na povinnost 

banky žádný vliv. Zhotovitel je povinen bankovní záruku nebo o záruku za zádržné během 

jejich platnosti udržovat. 

 

5.10 Objednatel má právo požadovat slevu z ceny za Dílo ve výši dosud neuvolněného 

zádržného dle odst. 5.9 výše v případě, že je vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení 

a/nebo je prohlášen úpadek Zhotovitele. 

    

5.11 Neodstraní-li Zhotovitel Objednatelem uplatněné vady a nedodělky ve sjednané lhůtě, je 

Objednatel oprávněn po písemném upozornění a marném uplynutí lhůty k nápravě zajistit 

odstranění vad a nedodělků třetí osobou, a to na náklady Zhotovitele, přičemž je oprávněn 

k úhradě těchto nákladů použít zádržného. 

 

5.12 Objednatel je plátce DPH a zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti 

dle § 92a  zákona č. 238/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

5.13 V případech, kdy Objednatel provádí jednostranné započtení své pohledávky proti 

pohledávce Zhotovitele, se § 1987 odst. 2 Občasného zákoníku nepoužije. 

 

 

6. Součinnost Objednatele 

 

6.1 Objednatel předá před zahájením stavebních prací Zhotoviteli staveniště. O tomto předání 

bude pořízen Protokol.  

 

6.2 Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost součinnost při svolávání jednání  

s osobami dotčenými prováděním Díla dle této smlouvy a těchto jednání se případně 

zúčastní. 

 

6.3 Objednatel bude na stavbě vykonávat obvyklým způsobem stavební (technický) dozor. 

Stavební (technický) dozor pro Objednatele vykonává společnost [doplnit identifikaci 

stavebního dozoru], která je oprávněna výkonem povinností stavebního dozoru pověřit 

třetí osobu. Pověření však bude vždy písemné a předem odsouhlasené Objednatelem. 

Zhotovitel bude vždy informován o takovémto pověření písemně. 

 

6.4 Objednatel bude na stavbě vykonávat obvyklým způsobem stavebně autorský dozor. 

Autorský dozor pro Objednatele vykonává zástupce společnosti [doplnit identifikaci 

projektanta], zpracovatele projektové dokumentace uvedené v čl. 2.7, bod 2) této 

smlouvy. 

  

6.5 Objednatel zajišťuje na stavbě činnost Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi prostřednictvím pověřené osoby. 

 



11 / 23 

6.6 Objednatel předal Zhotoviteli podklady uvedené v bodě 2.7 této smlouvy, včetně 

projektové dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen vyhotovit na vlastní náklady další 

prováděcí, výrobní či dílenskou dokumentaci, bude-li pro řádné provedení Díla dle této 

smlouvy nezbytná. Dvě vyhotovení této dokumentace budou s dostatečným předstihem,  

tj. minimálně 10 pracovních dní před prováděním prací, předána Objednateli 

k připomínkování. 

 

6.7 Za součinnost Objednatele se považuje i zajištění souhlasu k provádění prací s 

nebezpečím vzniku požáru v termínech dle harmonogramu (dále jen „HMG“) Zhotovitele 

včetně všech úkonů, které Objednateli vyplývají z jeho předpisů a dále jeho další 

povinnosti uvedené v této smlouvě.   

 

6.8 Za součinnost Objednatele se považuje spolupráce při vytvoření podmínek pro provádění 

Díla za podmínky zajištění plynulosti provozu v objektu podléhajícímu rekonstrukci. 

Objednatel bude spolupracovat se Zhotovitelem při vytvoření těchto podmínek, přičemž 

návrhy a požadavky na aktuální časový průběh prací bude předkládat Zhotovitel, 

Objednatel tyto posoudí, případně připomínkuje a konečně schválí. Tyto termíny jsou 

rámcově obsaženy v Příloze č. 2, bod 2.  

 

6.9 V případě instalace technologie nebo technologických zařízení a rozvodů se Objednatel 

zavazuje sjednat se Zhotovitelem podrobný postup instalace technologie vč. termínů, 

požadavků na vzájemnou koordinaci, požadavků na zvláštní opatření v provádění prací 

Zhotovitele na díle v souvislosti s ochranou díla a ochranou technologie proti poškození. 

Objednatel dále při instalaci technologie zajistí následující: 

- Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem zabezpečí instalovaná technologická 

zařízení a rozvody dle platných předpisů proti jejich poškození při provádění ještě 

nedokončených stavebních a montážních prací, např. vlivem pádu těles, zvýšené 

prašností, atd., nebezpečí škody na instalovaném technologickém zařízení a 

rozvodech nese Objednatel, pokud dodržel pokyny Zhotovitele. 

- Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem zabezpečí instalovaná technologická 

zařízení a rozvody z hlediska bezpečnosti práce dle platných předpisů tak, aby vždy 

bylo zamezeno kontaktu stroje a osob pohybujících se v jeho okolí (s výjimkou 

obsluhy stroje). 

- Objednatel zajistí prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce (viz odst. 7.7 této 

smlouvy) proškolení pracovníků, kteří budou do vymezené části objektu, tzn. 

staveniště instalovat technologická zařízení a rozvody, proškolení obsluhy zařízení a 

proškolení případných dalších osob z předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví a 

ochraně proti požáru na stavbě a staveništi a v jeho okolí. Objednatel přebírá 

z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví a ochrany proti požáru za tyto osoby 

pohybující se po stavbě odpovědnost. Objednatel je odpovědný za to, že jiné než 

Zhotovitelem proškolené osoby nebudou mít na stavbu a staveniště přístup. 

- Pokud bude zapotřebí, Objednatel připojí technologická zařízení a rozvody na média 

provizorním připojením a toto provizorní připojení zabezpečí z hlediska bezpečnosti 

s ohledem na provoz stavby dle platných předpisů.  

 

 

7 Povinnosti Zhotovitele 

 

7.1 Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletně, kvalitně a včas, v souladu s podmínkami 

této smlouvy a jejích příloh, v souladu s platnými právními předpisy, technickými 

normami (ČSN), podmínkami a rozhodnutími orgánů státní správy. Pokud neexistuje 

příslušná česká norma (ČSN), použije se odpovídající německá norma (DIN). Všechny 

dodané a nainstalované materiály a výrobky musí být nové a ve velmi dobré kvalitě 
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v rámci předepsaných specifikací a popisu pracovních postupů. Při provádění Díla stavby 

není přípustná dodávka, montáž, zabudování či instalace jakýchkoliv použitých materiálů, 

stavebních prvků, částí konstrukcí, technologických zařízení ani jejich komponent, apod., 

a to bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele. 

 

7.2 Zhotovitel je povinen chránit stávající provoz Objednatele před negativními dopady 

stavebních činností (zabránit pokud možno zejména pronikání prachu, únik tepla, kouře, 

hluku, apod.) – viz bod. 6.8 této smlouvy. 

 

7.3 Před započetím prací je Zhotovitel povinen zmapovat výchozí stav komunikací a povrchu 

terénu, odvodních stok a potrubí, podzemních kabelů a kabelových tras, nadzemních 

vedení, dále pak stavebních objektů a zařízení staveniště a upozornit  

v zápise o předání a převzetí staveniště na veškeré závady či poruchy, které byly před 

předáním a převzetím staveniště zjištěny. V opačném případě se má za to, že výchozí stav 

uvedených konstrukcí, objektů či instalačních vedení je bezvadný a odpovídá jejich stáří a 

životnosti. Protokol o předání a převzetí staveniště před započetím prací musí být 

podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. 

 

7.4 Při provádění výstavby je Zhotovitel povinen zabezpečit na stavbě přítomnost odborně 

způsobilé osoby pověřené vedením stavby - stavbyvedoucího. Tento zástupce Zhotovitele 

bude pro Objednatele a případně pro jeho zástupce, včetně osob uvedených v kapitole 6 

této smlouvy, kontaktní osobou při realizaci výstavby. Jeho dosažitelnost bude zajištěna 

spojením mobilním telefonem. Tento zástupce Zhotovitele musí především zajišťovat 

funkci odborného vedení stavby, v souladu s platnými právními předpisy. Ponese plnou 

odpovědnost za provádění díla, dodržování předpisů bezpečnosti práce, požární ochrany, 

ochrany životního prostředí, předpisů Objednatele, které určují způsob pohybu a chování 

v areálu závodu a za dodržování jakýchkoliv dalších právních předpisů, které 

s prováděním Díla dle této smlouvy souvisejí.  

 

Zhotovitel tímto pověřuje k výkonu odpovědného vedoucího stavby svého zástupce,  

pana: ………………………, číslo autorizace ČKAIT: ………………… 

tel.:  ………………., e-mail: ……………………………… 

Jakoukoliv změnu osoby pověřeného zástupce oznámí Zhotovitel Objednateli 

bezodkladně, a to písemnou formou.  

 

7.5 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu realizace výstavby stavební deník, a toto bude 

vyžadovat i u svých subdodavatelů. Pokud Zhotovitel nebo Objednatel nesouhlasí se 

záznamem druhé smluvní strany či dalších osob oprávněných činit záznamy do stavebního 

deníku, připojí své vyjádření k němu do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se 

záznamem souhlasí. U závažného záznamu, který nesnese odkladu, bude záznam zdvojen 

e-mailovou zprávou, adresovanou zástupcům Objednatele a stavebnímu (technickému) 

dozoru. Objednatel pověřuje osoby vykonávající stavební (technický) dozor uvedené 

v bodě 6.3 k provádění zápisů do stavebního deníku jménem Objednatele.  

 

7.6 Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují:  

- základní list s názvem a sídlem Objednatele a Zhotovitele, se jmény jimi pověřených 

pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů, 

- identifikační údaje díla podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

- přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně jejich změn a doplňků, 

- seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace Díla, jejich veškerých změn a doplňků, 

- přehled veškerých zkoušek stavebních prací a provozních souborů. 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, a perforovanými 
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pro dva oddělitelné průpisy. Tyto se shodně očíslují. Denní zápisy čitelně zapisuje a 

podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly rozhodné skutečnosti. Při denních záznamech nesmí být 

ponechána volná místa. Kromě stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy  

v deníku i osoba odpovědná za kontrolu provádění díla za Objednatele (stavebně 

technický dozor Objednatele, Koordinátor BOZP na staveništi). Zhotovitel se zavazuje 

uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl  

k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. 

 

7.7 Zhotovitel je povinen uzavřít stavebně montážní pojištění pro zhotovované Dílo v takové 

výši, aby Dílo mohlo být v případě poškození znovu vybudováno. Zhotovitel je dále 

povinen sjednat pojištění odpovědnosti vyplývající z obecně platné právní úpravy, které se 

bude vztahovat na odpovědnost za škody způsobené Zhotovitelem nebo jeho zmocněnci a 

dalšími subdodavateli nejen Objednateli, ale i třetím osobám při provádění Díla, včetně 

nároků v důsledku úrazů (invalidita, zranění a smrt). Účinky pojištění podle předchozího 

textu musí trvat po dobu provádění Díla. Doklady o uzavření příslušných pojistných 

smluv je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne podpisu 

této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli doklady o pojištění stavby 

ani do 30 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít 

toto pojištění na náklady Zhotovitele. 

 

7.8 Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s odbornou péčí a řídit se pokyny 

Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy. 

 

7.9 Při provádění díla je Zhotovitel povinen dodržet všechny předpisy, týkající se staveb, 

především zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

 

7.10 Zhotovitel je povinen poskytovat zástupci Objednatele zastávající funkci Koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor“) veškeré 

potřebné podklady související s BOZP, zejména předložit technologické postupy 

jednotlivých dílčích prací s identifikací hlavních rizik týkající se bezpečnosti práce a 

požární ochrany, a to s dostatečným předstihem před zahájením jednotlivých prací. 

Zhotovitel je povinen dbát pokynů Koordinátora, účastnit se kontrolních dní pořádaných 

Koordinátorem, seznamovat ostatní pracovníky Zhotovitele včetně pracovníků 

subdodavatelů se závěry, požadavky a přijatými opatřeními, které vyplývají z pokynů 

Koordinátora, a to včetně Plánu BOZP na staveništi a jeho aktualizací.    

 

7.11 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemnou formou o zjištěných závadách, 

rozporech a neúplnostech v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí 

předaných Objednatelem, popř. pokynů Objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 

od jejich předání Zhotoviteli. Objednateli musí navrhnout řešení rozporů, závad a 

neúplností, která mají být provedena v přiměřené lhůtě. V případě nesplnění této 

povinnosti, odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně 

vzniklých vad Díla. 

 

7.12 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele i stavební (technický) 

dozor o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou 

újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termín stanovený touto smlouvou, o 

eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných Objednatelem. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů, 

které jsou zjevně neúčelné, samého Objednatele poškozující nebo jsou ve zjevném 

rozporu se stanovisky dotčených veřejnoprávních orgánů. 
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7.13 Mlčenlivost - veškeré informace, listiny, dokumenty a jiné záležitosti, se kterými se 

Zhotovitel seznámil během provádění činností, souvisejících s dílem, nesmí Zhotovitel 

sdělovat jakýmkoli způsobem dalším subjektům. Tato povinnost trvá jak v době trvání 

tohoto smluvního vztahu, tak i po jeho ukončení. Pokud bude Zhotovitel v průběhu 

činností jakýmkoli způsobem souvisejícím s Dílem seznámen se skutečnostmi, které se 

týkají i dalších zainteresovaných stran na předmětné akci, vztahuje se povinnost 

mlčenlivosti i na tyto informace. Tato povinnost Zhotovitele se nevztahuje na oprávněné 

požadavky kontrolních orgánů a institucí, vyplývající z platné legislativy, i v takovém 

případě je však Zhotovitel povinen poskytnout požadované informace, listiny a 

dokumenty s upozorněním na jejich důvěrný charakter s odkazem na tuto smlouvu o dílo. 

 

7.14 V případě, že kterákoli ze smluvních stran zjistí skutečnost, která zakládá důvodné obavy, 

že se nepodaří vytvořit Dílo podle sjednaných podmínek stanovených touto smlouvou, je 

povinna o této skutečnosti neprodleně informovat druhou stranu. Smluvní strany se 

zavazují ke společnému jednání ve lhůtě do 3 pracovních dnů následujících po dni,  

v němž některá ze smluvních stran tuto skutečnost oznámila druhé straně. Na tomto 

jednání posoudí vážnost situace s ohledem na možnost dodržení stanoveného termínu a 

cíle. Tímto nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak 

 

7.15 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele nebo stavebního dozoru poskytnout bez 

prodlení a bezplatně Objednateli jakékoli technické informace související s dílem a jeho 

rozpracovaností, a to po dobu trvání této smlouvy, tak po dobu 5 let po ukončení platnosti 

této smlouvy. 

 

7.16 Zhotovitel se zavazuje jednat ve prospěch Objednatele a nesmí v souvislosti s prováděním 

Díla protěžovat zájmy žádné jiné osoby. 

 

7.17 Zhotovitel je povinen výchozí a vypracované podklady archivovat způsobem dle zákona  

č. 499/2004 Sb. v platném znění po dobu 5 let po předání Díla, v každém případě do 

uplynutí záruční doby. Před jejich likvidací je povinen je nabídnout Objednateli  

k převzetí. 

 

7.18 Odběr veškerých energií (elektrická energie, voda) bude za úplatu, kterou je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli, Objednatel poskytne v rámci areálu Zhotoviteli předem 

dohodnutý počet napojovacích bodů energií. Samotné připojení, zprovoznění a údržbu 

zařízení instalovaných Zhotovitelem k těmto napojovacím bodům si zajistí Zhotovitel sám 

na své náklady. Veškeré odběry energií z napojovacích bodů poskytnutých Objednatelem 

budou měřené. Zhotovitel zajistí dodávku a osazení příslušných měřičů. Staveništní 

přípojky pro zařízení staveniště a stavbu si zajistí Zhotovitel na své náklady a cena za 

jejich provedení je zahrnuta v nabídce Zhotovitele, která je přílohou č. 2. této smlouvy. 

Bližší pokyny týkající se zřízení staveniště a organizace výstavby jsou uvedeny v příloze  

č. 2. bod 4 této smlouvy.  

 

7.19 Zhotovitel je povinen zařídit, uspořádat a vybavit staveniště přístupovými cestami pro 

dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet  

k nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby  

s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, 

ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 

technického vybavení a požárním zařízením 

 

7.20 Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky hygienické zařízení v odpovídajícím 
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rozsahu vzhledem k počtu pracovníků. Toto zařízení musí být funkční po celou dobu 

realizace Díla a veškeré náklady spojené  

s jejich pořízením a údržbou hradí Zhotovitel. Zhotovitel umožní přístup Objednateli do 

kancelářských i do sociálně-hygienického zázemí zařízení staveniště. Veškeré náklady s 

tím spojené jsou zahrnuty v celkové ceně za Dílo. 

  

7.21 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, v jeho okolí, v rámci zařízení 

staveniště a na všech ostatních plochách dotčených stavební činností (rozumí se i 

příjezdové a odjezdové komunikace v závodě). Zhotovitel bude zajišťovat pravidelný 

úklid těchto míst. Zhotovitel bude v maximální možné míře předcházet hromadění a 

skladování odpadů a nepotřebných materiálů na staveništi a ostatních místech dotčených 

stavbou. Zhotovitel zajistí pravidelný odvoz a řádnou likvidaci odpadů vzniklých stavební 

činností a všemi jinými činnostmi Zhotovitele při realizaci Díla dle této smlouvy. 

 

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit označení staveniště a zhotovované stavby informační tabulí 

dle požadavku Objednatele. Plocha tabule nepřesáhne 6 m2, tabule bude na vlastní 

konstrukci. Náklady na zajištění tabule a její osazení jsou již zahrnuty v ceně Díla.  

 

7.23 Zhotovitel je po předchozí dohodě s Objednatelem oprávněn na vhodném místě staveniště 

umístit svou informativní firemní tabuli. Při případném nedodržení dohodnutých 

podmínek bude odstraněna na náklady Zhotovitele. 

 

7.24 Změny dokumentace pro provedení stavby jako důsledek pozměňovacích návrhů 

Zhotovitele jsou součástí dodávky Díla, a to včetně nutných správních povolení a 

vyjádření (stanovisek). Současně tyto změny musí být předem Objednatelem a 

projektantem schváleny, včetně změny ceny dotčené části Díla. Uplatnění dodatečných 

požadavků Zhotovitele z důvodů vad projektové dokumentace nebo pokynů Objednatele 

je vyloučeno, neprokáže-li Zhotovitel, že existenci dodatečně zjištěných vad nemohl zjistit 

při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat. 

 

7.25 Zhotovitel se zavazuje umožnit na staveništi provádění prací a dodávek jinými 

Zhotoviteli, pověřenými Objednatelem, a to kdykoliv v průběhu provádění Díla či před 

jeho dokončením a předáním. Objednatel je povinen s dostatečným časovým předstihem 

informovat Zhotovitele o termínech a podmínkách provádění prací jinými Zhotoviteli na 

staveništi. Smluvní strany si v této věci vzájemně poskytnou maximální součinnost, 

zejména s ohledem na technologické postupy a bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi.      

 

7.26 Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatele / subdodavatelů 

podílející se na provádění Díla podle této smlouvy o dílo při pobytu na místě provádění 

díla, pokud se nachází v areálu Objednatele, dodržovali vnitřní předpisy, pokyny a 

směrnice, dodržovali předpisy upravující pohyb zaměstnanců, vozidel, materiálu, požární 

bezpečnost, ochranu zdraví při práci a další předpisy, se kterými budou Objednatelem 

seznámeni, přičemž o takovém seznámení musí být pořízen písemný zápis, a aby dbali 

pokynů Objednatele ohledně vstupu do a pohybu v objektech Objednatele. 

 

7.27 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení, 

včetně povolení k užívání veřejných i jiných ploch dotčených prováděným Dílem. 

Zhotovitel zabezpečí v rámci ceny Díla i veškeré umístění nebo osazení dopravního 

značení podle příslušných předpisů, stejně i jejich udržování. Po jedné kopii povolení a 

schválení je třeba dodat před zahájením prací Objednateli k uložení. 

 

7.28 Při provádění díla musí Zhotovitel dodržovat pravidla dle ČSN EN ISO 9001 – Systémy 
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managementu jakosti. 

 

 

8. Kontrola Díla Objednatelem, Předání a převzetí Díla 

 

8.1 Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. V případě, že Objednatel 

zjistí nedostatky v provádění Díla, upozorní na ně Zhotovitele zápisem do stavebního 

deníku. Zhotovitel je povinen se bez zbytečného odkladu k nedostatkům vyjádřit. Pokud 

tyto nedostatky nebudou bez vážných důvodů Zhotovitelem odstraněny, má Objednatel 

právo od smlouvy odstoupit. 

 

8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole veškerých prací, prvků a zařízení, 

které budou při další stavební činnosti znepřístupněny, zabudovány, nebo zakryty. Výzva 

musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 dny předem, pokud se strany písemně 

nedohodly jinak. Může být provedena zápisem ve stavebním deníku. Při kontrole těchto 

prací předloží Zhotovitel Objednateli výsledky všech provedených zkoušek a důkazy o 

jakosti materiálů použitých pro tyto práce a všechny certifikáty a atesty prokazující 

kvalitu provedených prací. V případě, kdy by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných 

částí Díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole 

zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně takových částí Díla. 

 

8.3 Dílo nebo jeho část, které vykazuje nesoulad s projektovou dokumentací a dalšími 

předepsanými či dohodnutými vlastnostmi Díla nebo pokyny Objednatele, je Zhotovitel 

povinen v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě má Objednatel právo odstranit 

tyto nedostatky prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je 

v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

8.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo dle této smlouvy jeho řádným dokončením a 

předáním Objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v čl. 3.4 této smlouvy.  

 

8.5 Zhotovitel písemně vyzve Objednatele ke konečnému předání a převzetí Díla ve lhůtě 10 

dnů před termínem dokončení. Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat před zahájením 

přejímky Díla dokumentaci skutečného provedení díla nebo zjednodušenou dokumentaci 

(pasport), a to včetně geodetického ověření. Tato dokumentace bude předána Objednateli 

v počtu dvou vyhotovení. 

 

8.6 O předání a převzetí dokončeného Díla bude sepsán protokol. V protokole budou uvedeny 

veškeré vady a nedodělky zjištěné při předávacím a přejímacím řízení a budou stanoveny 

termíny pro jejich odstranění. Nedílnou součástí předávacího protokolu bude soupis 

veškeré předávané dokumentace v rozsahu pro kolaudační řízení, a to včetně povinných 

dokladů o použitých materiálech a komponentech, včetně certifikátů a prohlášení o shodě. 

Povinnou přílohou protokolu o předání a převzetí dokončeného díla budou též předávací 

protokoly případných subdodavatelů.  

 

8.7 Za řádné provedení (dokončení) Díla je považováno dílo kompletní, které při konečném 

předání a převzetí bude odpovídat dohodnutým podmínkám a nebude mít vady a 

nedodělky, které by bránily Objednateli v plnohodnotném využití dokončeného Díla a 

zahájení provozu objektu po rekonstrukci.   

 

8.8 V případě, že Dílo nesplňuje podmínky uvedené v bodě 8.4, nebo nedodá-li Zhotovitel 

k protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla veškeré podklady uvedené v bodě 8.3, 

pak není Objednatel povinen takové dílo převzít. 
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8.9 Kolaudaci Díla zajišťuje Objednatel v součinnosti se Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen 

v rámci konečného předání a převzetí stavby předat Objednateli veškeré podklady týkající 

se stavby, které jsou nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí. Zhotovitel má 

povinnost se kolaudačního řízení zúčastnit. 

 

 

9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

9.1 Zhotovitel odpovídá za řádné provedení Díla a odpovídá za vady Díla podle příslušných 

ustanovení občanského zákoníku. 

 

9.2 Zhotovitel se nemůže v žádném případě odvolávat na to, že nebyl vůbec nebo nebyl 

dostatečně kontrolován Objednatelem při provádění Díla. Záruky Zhotovitele za 

provedení díla nebudou omezeny ani ohraničeny, i kdyby jím předložené podklady 

k provedení prací byly Objednatelem nebo třetí stranou prověřeny nebo povoleny.  

 

9.3 Vadou Díla ve smyslu této smlouvy je každá odchylka od parametrů a jiných vlastností 

Díla, stanovených specifikacemi, touto smlouvou, projektovou dokumentací pro 

provedení stavby, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami nebo 

obecnými technickými požadavky na výstavbu. Dílo je vadné i tehdy, není-li využitelné 

ke sjednanému účelu, nebo není-li ke sjednanému účelu využitelné neomezeně; to platí i 

tehdy, vyplývá-li omezení využitelnosti z příslušného kolaudačního souhlasu nebo z 

povolení ke zkušebnímu provozu pro Dílo dle § 124 stavebního zákona, pokud je takové 

omezení prokazatelně způsobeno vadným provedením díla Zhotovitelem. Zhotovitel 

neodpovídá za vady Díla způsobené vadnými podklady pro provedení díla předanými 

Zhotoviteli Objednatelem.  

 

9.4 Záruční doba ve smyslu odst. 9.3 tohoto článku činí: 

- Nosná konstrukce a založení  … měsíců 

- střešní a obvodový plášť:  … měsíců 

- veškeré hydroizolace:   … měsíců   

- ostatní části díla:   … měsíců 

- pro zdroje do svítidel je délka záruky stanovena životností zdrojů, tj. počtem 

odsvícených hodin dle údajů výrobce, 

- pro dodávky prvků a zařízení strojírenského a elektronického charakteru, pro 

zařízení pohyblivá mechanická, elektrická, pneumatická a hydraulická a pro prvky 

TZB (technické zařízení budov) je délka záruky stanovena záručním listem výrobce 

popř. dodavatele, minimálně však 24 měsíců.   

Záruka počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla 

oběma smluvními stranami.  

 

9.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po 

kterou nelze užívat Dílo pro jeho vady. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, 

po kterou nelze užívat Dílo pro jeho vady. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen reklamované vady Díla odstranit ihned, nejpozději však  

do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemné reklamace, pokud se strany nedohodnou 

jinak. Oprava musí být provedena tak, aby nedošlo k narušení provozu Objednatele či 

uživatele dokončeného Díla. Vada se nepovažuje za odstraněnou, pokud se stejný typ 

vady vyskytl opakovaně či na jiném místě Díla. 

 

9.7 V případech, kdy záruční vada bezprostředně ohrožuje provoz Objednatele či uživatele 

dokončeného Díla, popř. zdraví a bezpečnost osob, je Zhotovitel povinen tuto vadu 
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odstranit do 24 hodin po výzvě Objednatele. Pouze v případech, kdy odstranění vady 

v uvedené lhůtě není z objektivních důvodů možné, je Zhotovitel povinen ve stejné lhůtě 

alespoň přijmout taková provizorní opatření, aby vada neohrožovala zdraví a bezpečnost 

osob a nezpůsobovala škody na majetku. Pokud je nebezpečí z prodlení nebo je-li nutné 

pro zabránění vzniku následných vad, může Objednatel bez předchozí výzvy a stanovení 

lhůty vady odstranit a požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za toto odstranění. 

 

9.8 Pokud Zhotovitel díla vady Díla ve stanovených lhůtách neodstraní, je Objednatel 

oprávněn provést nebo zajistit provedení na náklady Zhotovitele, aniž dojde k omezení 

odpovědnosti Zhotovitele. 

 

9.9 Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv škody způsobené Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli v průběhu realizace Díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen nahradit 

Objednateli veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, která Objednateli vznikne v 

příčinné souvislosti s porušením povinnosti Zhotoviteli stanovené smlouvou o dílo či 

obecně závazným právním předpisem. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. 

Občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady 

nemajetkové újmy (například poškození dobrého jména). Zhotovitel je povinen odškodnit 

Objednatele za veškerou škodu či jinou újmu (včetně zejména náhrady škody, 

přiměřeného zadostiučinění a jiných plateb ze strany Objednatele třetím osobám) a 

veškeré náklady (včetně nákladů Objednatele na právní zastoupení a jiných poplatků a 

výdajů), která(é) Objednateli vznikne(ou) v souvislosti s jakýmikoli oprávněnými nároky 

třetích osob vůči Objednateli z porušení průmyslových práv, autorských práv či jiných 

práv duševního vlastnictví v souvislosti s  Dílem či jeho částí. 

 

10. Smluvní pokuty 

 

10.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny 

Díla bez DPH za každý den prodlení s předáním díla, maximálně však do výše 

odpovídající 20% celkové ceny Díla bez DPH. 
 

10.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové ceny 

díla bez DPH za každý den prodlení s nedodržením závazných uzlových termínů dle 

ustanovení čl. 3 odst. 3.4 této smlouvy o dílo a jiných závazných uzlových termínů 

dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem, až do termínu jejich splnění, a to za 

každý jednotlivý termín zvlášť. 
 

10.3 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vad, které nebrání nebo neztěžují 

výkon podnikatelské činnosti Objednatele, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad vzhledem k dohodnutým termínům 

pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v případě zpoždění s odstraněním vad, které 

brání nebo ztěžují výkon podnikatelské činnosti Objednatele, zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení s odstraňováním vad. 
 

10.4 V případě prodlení s předložením dokladu o uzavření pojistných smluv je Zhotovitel 

povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny Díla bez DPH za každý den 

prodlení. 
 

10.5 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku, a sjednávají tak 

možnost poškozené smluvní strany požadovat po smluvní straně povinné vedle smluvní 

pokuty i náhradu újmy vzniklé poškozené straně z důvodu porušení smluvní povinnosti, 

ke které se smluvní pokuta vztahuje. Závazek Zhotovitele trvá i po zaplacení smluvní 

pokuty, pokud se strany nedohodnou jinak. Jako škodu lze vyčíslit i prokazatelné 

vícenáklady vzniklé jiným zhotovitelům na stavbě zúčastněným, které jim vznikly 
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neplněním závazných uzlových termínů a konečného termínu v této smlouvě o dílo 

uvedených ze strany Zhotovitele. 
 

10.6 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení s platbou faktur ve výši 

stanovené ustanovením § 2 vl. nař. č. 351/2013 Sb. 
 

10.7 Bude-li ve vzájemné písemné dohodě smluvních stran dohodnuta změna závazných 

termínů a uzlových termínů uvedených v čl. 3 této smlouvy o dílo, smluvní pokuty se 

budou vztahovat k těmto nově stanoveným termínům a uzlovým termínům. 
 

10.8 Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst na kterékoli úhrady příslušející 

Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele 

částečně. Nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli v důsledku 

porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, odečte Objednatel od částky fakturované 

Zhotovitelem. Právo na smluvní pokutu není podmíněno žádnými formálními úkony ze 

strany Objednatele. 
 

 

 

11. Sistace, odstoupení od smlouvy 

 

11.1 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo práce na Díle přerušit, zejména 

v případě omezení zdrojů pro financování ucelené části Díla. V případě, že se účastníci 

v této souvislosti nedohodnou na podmínkách sistace (přerušení), je Objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. V takovém případě Objednatel uhradí Zhotoviteli veškeré náklady, 

které již Zhotovitel prokazatelně na přípravu a provádění Díla vynaložil, nepřísluší mu 

však nárok na náhradu ušlého zisku z plnění celého Díla.  

 

11.2 Smlouva o dílo, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom smluvní 

strany formou písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Taková dohoda musí obsahovat 

vypořádání všech závazků.  

 

11.3 Odstoupit od této smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou o dílo. 

 

11.4 Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, jestliže druhá smluvní strana 

poruší podstatným způsobem svou povinnost, přičemž důvody podstatného porušení jsou 

uvedeny dále v textu tohoto článku nebo v režimu takzvaného nepodstatného porušení 

smlouvy, tj. poté, kdy byla druhou stranou na trvající porušení smlouvy písemně 

upozorněna s poskytnutím pětidenní lhůty k nápravě a v této lhůtě nápravu nezjedná. 

Uvedenou lhůtou není účastník dotčený porušením povinnosti vázán, pokud druhý 

z účastníků prohlásí, že svůj závazek nesplní. 

 

11.5 Odstoupení od smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 

smluvní straně jako doporučené psaní, popř. doručeno osobně. Účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že 

oznámení bylo doručeno třetím dnem po odeslání jako doporučené psaní.  

 

11.6 Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele každý 

z níže uvedených případů jednotlivě: 

a) Prodlení s termíny provádění Díla sjednanými ve smlouvě, včetně závazných 

uzlových termínů po dobu delší než 14 kalendářních dnů;  

b) Zhotovitel l4 dnů po písemném vyzvání nesplnil pokyny týkající se odstranění 
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závadných materiálů a součástí ze staveniště nebo odstranění vadných prací a jejich 

nového provedení;  

c) Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce za smluvně ujednaných 

podmínek, nebo odmítá splnit své závazky; 

d) Zhotovitel nedodržuje písemné pokyny Objednatele, stavebně technického dozoru 

nebo opakované výzvy Koordinátora BOZP, není odváděna kvalifikovaná odborná 

práce nebo jsou části smluvených prací zadávány dalšímu, Objednatelem 

neodsouhlasenému Zhotoviteli; 

e) činností nebo nečinností Zhotovitele vzniká Objednateli škoda a Zhotovitel nezjedná 

nápravu ani v náhradní lhůtě 14 dnů; 

f) Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele; 

g) Zhotovitel podá návrh na likvidaci, nebo vstoupí do likvidace; 

h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

i)  proti Zhotoviteli je zahájeno trestní řízení podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění. 

 

11.7 Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele: 

a) Objednatel je v prodlení s placením jednotlivých faktur po době splatnosti delší než 

45 dnů, a to přes písemné upozornění a marné uplynutí týdenní lhůty k nápravě; 

b) Přesáhne-li přerušení prací zaviněním Objednatele jednotlivě nebo celkem dobu šesti 

měsíců. 

 

11.8 V případě odstoupení od smlouvy Objednatelem bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část 

ceny Díla (cena dosud provedených prací a cena již prokazatelně zabudovaného 

materiálu) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze smlouvy 

o dílo.  

 

11.9 Odstoupí-li od smlouvy Objednatel z důvodu porušení na straně Zhotovitele či jeho vinou, 

vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení Díla a/nebo na 

odstranění vad Díla. 

 

11.10 Po odstoupení od smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen vyklidit do 48 hodin staveniště a 

ostatní jemu předané prostory, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou 

jinak. 

 

11.11 Odstoupením od této smlouvy o dílo nezanikají nároky Objednatele, ani právo 

Objednatele uplatnit nároky, na zaplacení smluvní pokuty, vydání bezdůvodného 

obohacení, náhradu škody, ze závazku odškodnění, z odpovědnosti za vady, nebo z 

porušení či v souvislosti s porušením smlouvy o dílo. 

 

 

12. Závěrečná ustanovení 

 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva a veškeré údaje a dokumenty poskytnuté 

jednou stranou straně druhé v souvislosti s uzavíráním této smlouvy či plněním závazků  

z této smlouvy plynoucích jsou považovány za obchodní tajemství dle ustanovení § 504  

Občanského zákoníku a nesmějí být zveřejněny ani jinak užity bez souhlasu druhé 

smluvní strany. 

 

12.2 Veškeré majetkové spory, které vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány 

smírným jednáním mezi smluvními stranami. Jestliže smluvní strany touto cestou do 30 
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dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran vyzvala druhou stranu ke smírnému řešení 

sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou sporné záležitosti rozhodovány soudy. 

Smluvní strany sjednávají, že soudy České republiky mají pravomoc a jsou příslušné k 

projednání a rozhodnutí všech sporů vzniklých z této smlouvy o dílo nebo v souvislosti s 

ní (nebo z jakýchkoli mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s touto 

smlouvou o dílo, a to v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy). Ze soudů 

České republiky je místně příslušný ten soud, v jehož obvodu leží sídlo Objednatele. 

Smluvní strany konstatují, že věcná příslušnost soudu se určí podle právních předpisů 

České republiky. 

Bez ohledu na jakýkoli spor nebo zahájení soudního řízení, pokud ke sporu nebo k 

zahájení soudního řízení dojde, je Zhotovitel povinen nadále v plném rozsahu pokračovat 

v plnění smluvních povinností v souladu s touto smlouvou o dílo. 

 

12.3 Bude-li splnění celého nebo části smluvního závazku kterékoliv strany znemožněno nebo 

zpožděno z důvodu okolností vyšší moci, za které se považují takové okolnosti, které 

nastaly po vzniku smluvního závazku nezávisle na vůli stran, mají mimořádnou povahu, 

jsou neodvratitelné, nepředvídatelné a brání objektivně plnění povinností (např. válečný 

stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření), je dotčená strana 

povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události 

vyšší moci, která brání plnění dle této smlouvy. Termín plnění bude v tomto případě 

prodloužen o dobu dohodnutou smluvními stranami, přičemž tato doba nebude kratší než 

doba trvání vyšší moci, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odpovědnost smluvní 

strany však není vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, pokud okolnosti vyšší moci 

nastaly až v době, kdy strana byla již v prodlení s plněním závazku dle této smlouvy. 

 

12.4 Změny a doplňky k této smlouvě lze provést pouze formou písemných dodatků k této 

smlouvě. Veškeré dodatky budou označeny pořadovými čísly vzestupně, zpracovány ve 

čtyřech vyhotoveních a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci této smlouvy na 

téže listině. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 

vylučují změnu této smlouvy v jiné než písemné formě a v této souvislosti ujednávají, že 

tuto smlouvu nelze měnit elektronickou formou ani jakýmkoliv jiným způsobem, než 

uzavřením písemného dodatku v listinné podobě s podpisy všech osob zúčastněných na 

této smlouvě na téže listině. Jakákoliv komunikace vedená v souvislosti s touto smlouvou 

ústně či elektronicky není návrhem či nabídkou na změnu této smlouvy nebo uzavření 

jakékoliv jiné smlouvy stran. 

 

12.5 Pokud dojde v průběhu provádění díla k zásadním změnám, které ovlivní úpravu 

podmínek sjednaných touto smlouvou pro vytvoření Díla, zejména v důsledku změny 

obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky  a nebo dojde-li 

ke změně požadovaných potřebných stanovisek veřejnoprávních orgánů, budou tyto 

změny promítnuty do změny této smlouvy a to na základě písemné dohody stran o změně 

smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem,  popř. formou písemného dodatku 

 

12.6 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti z této 

smlouvy pro něj vyplývající na třetí osobu spadající do organizačního schématu 

Objednatele (tj. na osobu, se kterou tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech), a to včetně práv a povinnosti 

vyplývajících pro něj ze stavebního povolení a ostatních rozhodnutí a opatření orgánů 

státní správy a samosprávy nezbytných pro realizaci díla. Zhotovitel s převodem práv a 

povinností vyjadřuje svůj souhlas. Objednatel je povinen o převodu práv a povinností 

z této smlouvy informovat Zhotovitele alespoň 14 dnů předem. Převodem práv a 

povinností Objednatele na třetí subjekt zůstanou práva a povinnosti Zhotovitele (zejména 

doba plnění, cena, platební podmínky apod.) nedotčeny. Objednatel však za splnění 
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závazků nabyvatele ručí. 

 

12.7 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 Občanského zákoníku. 

 

12.8 V souladu s § 630 odst. 1 Občanského zákoníku smluvní strany sjednávají, že práva 

Objednatele z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne, 

kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 

12.9 Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že tato smlouva nebyla uzavřena 

adhezním způsobem, a tudíž se pro vyloučení pochybností smluvní strany dohodly na 

vyloučení aplikace § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku ve vztazích založených touto 

Rámcovou smlouvou. 

 

12.10 Tato smlouva je uzavřena mezi podnikateli při jejich podnikání a na právní vztahy z ní 

vzniklé se ve smyslu § 1797 Občanského zákoníku nepoužijí ustanovení § 1793 a § 1796 

Občanského zákoníku 

 

 

12.11 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy o dílo a jejími přílohami mají přednost 

ustanovení vlastní smlouvy. Při výkladu pojmů obsažených ve smlouvě o dílo a jejich 

přílohách rozhoduje význam těchto pojmů ve smlouvě o dílo. 

 

12.12 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze 

smluvních stran. Smluvní strany svými podpisy potvrzuji, že souhlasí s celým obsahem 

této smlouvy o dílo, včetně příloh. 

 

Přílohy: 

        

1. Zadávací dokumentace: 

1) Projektová dokumentace včetně soupisů prací a dodávek v rozsahu: 

  ………………………..  

Výše uvedená dokumentace je předávána Zhotoviteli v 1 tištěném vyhotovení 

a v digitální podobě (1 x CD/flash) 

2) Stavební povolení č.j. ……………… ze dne DD.MM.RRRR, včetně 

stanovisek dotčených orgánů veřejné správy ke stavebnímu řízení  

3) Inženýrsko – geologický průzkum z roku RRRR 

V případě rozporu mezi obsahem příloh uvedených výše pod čísly 1) – 3) má 

vždy přednost  projektová dokumentace. 

2. Nabídka Zhotovitele ze dne ……. 2021 v členění:                 

1. Konečná cenová nabídka - oceněný soupis prací a dodávek ze dne ……...2021  

2. Časový plán výstavby  

3. Plán fakturace  

4. Plán organizace výstavby 

5. Seznam uvažovaných subdodavatelů 

6. Doklady o pojištění Zhotovitele 

7. Komentář k obsahu nabídkové ceny 

8. Délka záručních dob 

3. BOZP a PO externisté včetně dopravního značení závodu Schrack Technik Praha  

 

 

 

Datum:      Datum: 
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Zhotovitel:     Objednatel 

Schrack Technik spol. s r.o. : 

 

 

 

 ………………………..   ……………………….. 

 ………………    Ing. Marek Zacios 

 ………………    jednatel společnosti 

      

………………………..   ……………………….. 

 ………………    Pavel Chroust 

 ………………    jednatel společnosti 

 

 

 

 


