Všeobecné stavební obchodní podmínky
dle § 273 obchodního zákoníku
(dále „Podmínky“, nebo „VSOP“)

Eviden ní íslo: E-02/VSOP/sub//2006 vydané dne 1.3.2006
Definice pojm
„Celková cena díla“

smluvní a nep ekro itelná cena bez DPH uvedená ve smlouv o dílo a všech dodatcích ke
smlouv

„Dílo“

znamená trvalé stavby a do asné stavby jež budou zhotoveny na Staveništi v souladu se
smlouvou

„Dokon ení díla“

znamená termín dokon ení celého Díla zhotovitele tj. p edání díla a p evzetí díla objednatelem

„Jednotková cena“

cena za jednotku práce bez DPH, která bude použita na kalkulaci dodatk
smluvní ceny

„KZP“

kontrolní a zkušební plán, který je sou ástí „Plánu jakosti stavby“ a obsahuje zp sob a harmonogram kontrol a zkoušek za ú elem ov ení kvality a jakosti díla

„Nabídka zhotovitele“

znamená nabídku zhotovitele, u in nou objednateli na provedení díla v souladu se zadáním
objednatele

„Plán jakosti stavby“

dokument specifikující konkrétní opat ení ovliv ující jakost díla a zdroje, které mají být použity

„Pozastávka“

znamená souhrnnou ástku, pozastavenou objednatelem k zajišt ní odstra ování vad

„Projektová dokumentace“

znamenají projekt, veškeré výkresy a schémata v papírové i digitální form objednatelem písemn schválené podle kterého se dílo provádí

„P edávací protokol“

znamená potvrzení, vystavené po „Dokon ení díla“ a podepsané ob ma smluvními stranami.

„P íloha ke kone né faktu e“

znamená osv d ení pro kone nou platbu zhotoviteli podepsané hlavním stavbyvedoucím objednatele po dokon ení díla

„Smluvní cena“

znamená pevnou ástku, uvedenou ve Smlouv , jež je splatná zhotoviteli v p ípad ádného
zhotovení celého díla a odstran ní veškerých vad a nedod lk v souladu s ustanoveními
smlouvy o dílo a VSOP.

„Smlouva o dílo“

znamená dvoustranný právní úkon objednatele a zhotovitele, jehož obsah tvo í smlouva o dílo, akcepta ní dopis, VSOP, technické podpínky, p edané výkresy, související dokumenty,
zadání objednatele

„Spln ní díla“

znamená provedení díla bez vad a nedod lk a zahrnuje „Dokon ení díla“, „Úplné dokon ení“
a odstran ní vad b hem záru ní lh ty

„Úplné dokon ení“

znamená provedení díla a odstran ní veškerých závad zhotovitele uvedených v soupisu vad
a nedod lk p edložených investorem po jeho p evzetí

„Zadání objednatele“

zadání vypracování cenové nabídky
(zadávací dopis, nabídka prací a dodávek pro stavbu, výzva k podání nabídky, projektová
dokumentace, technické specifikace, akcepta ní dopis, p iložené doklady a dokumenty)

„Zjiš ovací protokol“

znamená osv d ení pro díl í platbu zhotoviteli podepsané hlavním stavbyvedoucím objednatele

„Staveništ “

znamená pracovišt nebo staveništ nebo jeho ást, kterou protokolárn p edá objednatel
zhotoviteli a která je ur ená pro provád ní díla nebo alespo jeho ásti zhotovitelem

1

a odpo t

ze

odd. 1 Hlavní stavbyvedoucí

Hlavní stavbyvedoucí objednatele je oprávn n init veškeré úkony v rámci uzav ené smlouvy, zejména:
init zápisy ve stavebním deníku
sjednávat se stavbyvedoucím zhotovitele pro ob smluvní strany závazné díl í termíny vyvolané pot ebami stavby a nezbytné pro ádnou realizaci díla, a to pouze za p edpokladu, že tyto díl í termíny budou v souladu s harmonogramem mezi objednatelem a investorem
odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné zm ny i díl í dopl ky oproti projektu stavby
odsouhlasovat faktury a zjiš ovací protokoly
p erušit práce zhotovitele p i hrubém porušování ustanovení smlouvy o dílo v . t chto Podmínek
podepisovat zjiš ovací protokoly, p ílohy ke kone né faktu e a zápisy o p edání a p evzetí díla

odd. 2 Nové práce, zm ny a dopl ky a jejich ocen ní

1. Smlouva m že být m n na pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to formou dodatku ke smlouv . Zhotovitel prohlašuje, že si je v dom skute nosti, že
není oprávn n požadovat úhradu nových prací nebo zm n, aniž by byly p edem dohodnuty dodatkem k této smlouv .
2. Za nové práce se považují takové práce, které nebyly p i podání nabídky p edvídány ani co do druhu nebo provedení.
3. Za mén práce se považují práce v p edm tu pln ní obsažené, avšak neuskute n né nebo práce sice uskute n né avšak v menším rozsahu než se p edpokládalo.
4. Za zm ny se považují zm ny vyvolané nap . dodate nou zm nou zám r objednatele a p epracováním projektu.
5. Veškeré zm ny obsahu i rozsahu smluveného p edm tu pln ní, p íp. nové práce budou p edem s objednatelem projednány a odsouhlaseny. Žádná zm na
však nem že být provedena jinak, než podle platných obecn závazných právních p edpis a platných technických norem. Zm na díla musí být podložena p íslušnou zm nou projektu nebo opat ena rozhodnutím o zm n stavby p ed dokon ením. To neplatí pro nepodstatné zm ny, které budou ešeny pouze dohodou obsaženou ve stavebním deníku a nepovažují se za zm ny zakládající nárok na zm nu ujednaného p edm tu, asu i ceny smluveného pln ní.
6. P ípadné objednatelem požadované nové práce a zm ny nad rámec zadání ocení zhotovitel následovn :
- za shodného použití jednotkových cen uvedených v nabídce
- použije ceník RTS Brno nebo URS Praha v platném zn ní, nebude-li možné použít jednotkové ceny
- tyto práce budou uhrazeny po jejich provedení a písemném p evzetí stavbyvedoucím objednatele na základ m sí ní fakturace zhotovitele nových prací. Pro
takto provedené práce platí p im en ustanovení smlouvy o dílo.

odd. 3. Staveništ
Odevzdání staveništ
1. Objednatel p edá staveništ formou písemného vzájemn potvrzeného protokolu o p edání a p evzetí staveništ a vymezí je v takovém rozsahu, aby zhotovitel
mohl dílo provád t ve sjednaných termínech. Zhotovitel si na základ p edaných podklad zajistí na vlastní náklady vytý ení podzemních vedení na staveništi a
bude dodržovat podmínky správc a vlastník t chto podzemních vedení.
2. V p ípad , že se objednatel s p edáním staveništ nebo se stavební p ipraveností nutnou pro provedení díla nebo alespo ásti díla opozdí, dohodnou smluvní
strany tomu odpovídající prodloužení doby realizace díla. Nedojde-li k dohod o délce prodloužení, má se zato, že se termín p edání díla posune o tolik dní, o
kolik dní se objednatel zpozdil se stavební p ipraveností.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za ízení staveništ , a to v rozsahu nutném k provedení sjednaného díla. Poskytnutím za ízení staveništ
zhotoviteli se rozumí poskytnutí el. energie, vody, a spoluužívání sociálního za ízení.
4. Povolení a náhrady za užívání ve ejných ploch, a také povolení k výkop m, p ekop m a protlak m, v . náhrad zábor , obstarává zhotovitel, pokud se strany
písemn nedohodnou jinak. Zhotovitel hradí p ípadné pokuty a majetkové sankce za delší než smluvenou dobu užívání v p ípad , kdy je v prodlení se spln ním
díla a z toho d vodu dojde i k porušení smluvené doby užívání. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá ochranná pásma od okolních objekt ur ená zvláštními p edpisy.
Po ádek a istota na staveništi
1. Zhotovitel je povinen udržovat na p evzatém staveništi po ádek a istotu a je povinen odstra ovat odpady a ne istoty vzniklé jeho inností, a zajistit, aby místo
stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou ne istotou. Zhotovitel se proto zavazuje p edejít prašnosti kropením vnitrostaveništních komunikací.
V p ípad provád ní prací v objektu, kde se nachází za ízení, která mohou být porušena provozem stavby (prašností apod.), je povinností zhotovitele provést
veškerá dostate ná preventivní opat ení, tak , aby nedošlo k poškození t chto za ízení. Úhrada t chto opat ení je zahrnuta v cen zhotovitele. Pokud zhotovitel
toto opat ení neprovede, provede ho objednatel k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen dále zajistit stálou istotu všech vnitrostaveništních komunikací, zvedacích za ízení a išt ní svých vozidel a techniky i svých subdodavatel od ne istot p ed výjezdem ze staveništ .,
2. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke zne ist ní staveništ , p ilehlých fasád, komunikací pop . i mimoareálových i jiných ve ejných ploch, a to bu pracovní
inností zhotovitele nezajišt ním denního úklidu staveništ nebo dojde ke zne išt ní odpady osobní povahy netýkající se provád ní díla (nap . odpadky ze svain, komunální odpad, zne išt ní mo ením atd.) zavazuje se zhotovitel vy istit je na své náklady. Objednatel má v takovém p ípad právo vyú tovat zhotoviteli
smluvní pokutu za každý p ípad zne išt ní, a to až do výše 10 000,- K .
3. Pokud b hem realizace díla dojde k poškození stávajících objekt i okolních za ízení vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu nahradit (nap .
uvedením do p vodního stavu). Pokud tak neu iní je objednatel oprávn n odstranit škody na náklady zhotovitele.Objednatel má právo nezahájit p ejímací ízení díla, není-li na staveništi po ádek, zejména uspo ádaný zbylý materiál nebo není.li odstran n ze staveništ odpad vzniklý p i stavebních prací apod..
4. Zhotovitel si zajistí ádné ukládání a zabezpe ení materiál , surovin, stroj a strojních za ízení v prostoru staveništ vyhrazeném mu objednatelem a zabezpeení jejich dostate né ochrany proti pov trnostním vliv m . Objednatel nenese odpov dnost za jejich p ípadné ztráty nebo odcizení, i poškozeními t etími
osobami.
Vyklizení pracovišt .
P i odevzdání díla je zhotovitel povinen uspo ádat stroje, výrobní za ízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo ádn p evzít a bezpe n provozovat (užívat). V termínu dle zápisu o p edání a p evzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveništ a upravit jej tak, jak ur uje projekt stavby. Nebude-li
vyklizení staveništ dohodnuto v protokolu, zhotovitel splní tuto povinnost nejpozd ji do 3 kalendá ních dn po podepsání p edávacího protokolu. Pokud staveništ v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávn n fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,K za každý den prodlení, a to až do doby vyklizení staveništ .
Po uplynutí lh ty uvedené zápisu o p edání a p evzetí díla m že zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, výrobní za ízení a materiál, pot ebné pro odstran ní
vad a nedod lk , se kterými objednatel práce p evzal. Ponechané stroje, výrobní za ízení a materiál musí zhotovitel umístit tak, aby nep ekážely bezpe nému provozu (užívání). Po odstran ní vad a drobných nedod lk je zhotovitel povinen vyklidit staveništ dle dalších dohod.
Pracovní doba na staveništi
Smluvní strany sjednávají jako za átek pracovní doby 7.00 hod., pokud se oprávn ní zástupci smluvních stran nedohodnou jinak (zápisem ve stavebním deníku).
Osoba ve smlouv o dílo pov ená k ízení prací zhotovitele je povinna každý den p ed zahájením pracovní sm ny nahlásit po et pracovník zhotovitele u hl.
stavbyvedoucího objednatele, kte í budou daný den pracovat na staveništi. Pokud se ve výjime ných p ípadech strany dohodnou jinak, bude to uvedeno zápisem
ve stavebním deníku a potvrzeno hl. stavbyvedoucím objednatele.

odd. 4 Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne p evzetí staveništ o pracích, které provádí, stavební / montážní / pracovní deník (dále jen „deník“), do kterého se zapisují
všechny skute nosti rozhodné pro pln ní smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o asovém postupu prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách,
zd vodn ní odchylek provád ných prací od projektové dokumentace, údaje d ležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací or-
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gány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápis m p ipojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). B hem pracovní doby musí
být deník na stavb trvale p ístupný. Povinnost vést stavební deník kon í odevzdáním a p evzetím prací.
2. Deník se skládá z úvodních list , denních záznam a p íloh. Úvodní listy obsahují :
základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I objednatele;
základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I zhotovitele;
základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I zpracovatele projektové dokumentace;
základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a I zástupce objednatele (TDO);
p ehled všech provedených zkoušek jakosti, p ehled zkoušek všech druh ;
seznam smluv v etn dodatk a zm n;
seznam doklad a ú edních opat ení, týkajících se stavby;
seznam dokumentace stavby, jejich zm n a dopl k .
3. Denní záznamy se píší do knihy s o íslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva odd litelné pr pisy, pokud se strany nedohodnou na v tším
po tu pr pis . Perforované listy se íslují shodn s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s pr pisy, o íslovanými a datovanými shodn s originálem. V deníku se vyzna í doklady, které se v jednom vyhotovení, bu v prvopise nebo v opise, ukládají p ímo na staveništi. Jde zejména o územní
rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se
uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru objednatele, p ípadn jiné místo jeho uložení.
4. Denní záznamy iteln zapisuje a podpisuje stavbyvedoucí, pop ípad jeho zástupce zásadn v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti,
které jsou p edm tem zápisu. Jen výjime n m že tak u init následující den. P i denních záznamech nesm jí být vynechána volná místa.
5. Mimo stavbyvedoucího m že provád t pot ebné záznamy v deníku pracovník kvality objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, pop ípad jiné p íslušné orgány státní správy a k tomu zmocn ní zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, zástupce objednatele nebo projektanta, je povinen p ipojit k záznamu do 3 pracovních dn svoje vyjád ení, jinak se má za to, že s obsahem záznamu
souhlasí. Objednatel, nebo jím pov ený zástupce je povinen vyjad ovat se k zápis m ve stavebním deníku provedeným zhotovitelem nejpozd ji do 5ti pracovních dn , jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Zhotovitel je povinen uložit druhý pr pis denních záznam odd len od originálu tak, aby byl k dispozici v p ípad ztráty nebo zni ení originálu. Zápisy v deníku se nepovažují za zm nu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dopl k a zm n smlouvy.
7. V p ípad , že nebude deník p ístupný v pracovní dob na stavb , bude zhotoviteli ú tována jednorázová smluvní sankce 500,-K za každý zjišt ný p ípad.
Stavební / montážní / deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele.
8. P i p edání a p evzetí díla, p edá zhotovitel objednateli originál Stavebního deníku a sám si ponechává jednu kopii. Deníky uschovává objednatel 10 let od nabytí právní moci kolauda ního rozhodnutí.
9. Deník bude trvale uložen u hlavního stavbyvedoucího objednatele. Zápisy do deníku provádí zhotovitel pouze u hlavního stavbyvedoucího objednatele, tj. nesmí jej odnášet z kancelá e hlavního stavbyvedoucího objednatele. Pokud zhotovitel odnese deník z kancelá e hlavního stavbyvedoucího objednatele bez jeho
v domí, má objednatel právo ú tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý zjišt ný p ípad.

odd. 5 Provád ní díla

1. Zhotovitel bude práce provád t dle projektové dokumentace, kterou p evzal a dalších p edaných podklad , které ve svém komplexu iní soubor zadání zhotoviteli. Projektovou dokumentaci (dále také PD) je nutno chápat jako celek. Z toho d vodu nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky obsažené
v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které ásti dokumentace jsou obsaženy a dále práce i dodávky, které sice v PD obsaženy nejsou, ale s provedením díla
v cn souvisí. Zhotovitel prohlašuje, že p ed podáním své nabídky pe liv p ekontroloval projektovou dokumentaci a podrobn se s ní seznámil a vyjasnil si
p ípadné nejasnosti. Na pozd jší dopl ky nebo úpravy nebude brán z etel v p ípad , že je zhotovitel mohl nebo m l na základ svých technických a odborných
znalostí v d t nebo p edpokládat.. Je-li sou ástí projektové dokumentace výkaz vým r, tento slouží pouze jako pomocný podkladový materiál.
2. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní ú ast osoby na staveništi, která je ve smlouv o dílo pov ená k ízení stavebních prací (dále jen „mistr“), a to po celou
pracovní dobu, tj. od 7.00 do 18.00, po celou dobu provád ní díla dle smlouvy o dílo. V p ípad , že p ítomnost této osoby nebude ze strany zhotovitele zajišt na, má objednatel právo takovou osobu zajistit a ú tovat zhotoviteli náklady s tímto spojené ve výši 2.000,- K za každý den.
3. Pokud je v n které ásti projektu p edm t díla nebo jeho ást popsána, by na jednom míst , je sou ástí smluvních podmínek.
4. Cenová nabídka zhotovitele platí jen v ástech, které nejsou v rozporu s textem této smlouvy. V p ípad rozporu textu smlouvy s textem nabídky, platí text
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku vyhotovil až po podrobném prozkoumání PD a na základ všech informací obsažených v této PD.
5. Zhotovitel je povinen se ídit pokyny hlavního stavbyvedoucího objednatele, které musí být v souladu s p edm tem smlouvy.
6. Po provedení prací, tj. p ed p edáním díla objednateli provede objednatel pracovníky odd lení kvality kontrolu tzv. inspekce po dokon ení. Kontrola bude provedena bezodkladn po oznámení zhotovitele o dokon ení celkových prací. V p ípad jakýchkoliv rozpor nebo nejasností m že objednatel p izvat nezávislé
odborníky v oboru.
7. P i kontrole objednatel prozkoumá rozsah, funk nost díla a jak celkové práce nebo jejich ást vyhovují požadavk m smluvní dohody. Pokud dílo neobsahuje
žádné vady a nedod lky, je p ipraveno k p edání objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastními kapacitami, v opa ném p ípad výb r dalšího subdodavatele podléhá schválení objednatele
9. V p ípad , že jsou ve smlouv o dílo sjednány díl í termíny pln ní, je zhotovitel povinen po spln ní tohoto díl ího termínu pln ní p edložit odpov dnému zástupci objednatele potvrzení o spln ní díl ího termínu k odsouhlasení.
10. Všichni pracovníci zhotovitele v etn jejich subdodavatel budou viditeln ozna eni logem zhotovitele. Neozna ení pracovníci jsou povinni na vyzvání objednatele nebo investora staveništ okamžit opustit.

Další sou ásti díla
úklid pracovišt a odstran ní odpadu do p istavených kontejner , zhotovitel bude t ídit odpad, v p ípad net íd ní odpadu zaplatí zhotovitel za uložení na net íd nou skládku
p esun hmot po podlaží
veškeré projednání záležitostí týkajících se provedení díla s ve ejnoprávními orgány, uzav ení nezbytných dohod, obstarání kontrol v souladu s legislativními
požadavky nebo požadavky p íslušných orgán s ú ady, pokud to vyžaduje dílo zhotovitele, nap .
protokol o povolení zásypu ze strany správc spravujících p íslušné vedení
písemné vyjád ení ostatních správc sítí o povolení zásyp , pokud došlo ke k ížení s jejich sít mi
povolení k zprovozn ní díla ze strany správce p íslušné sít
geodetické zam ení p ed zahájením stavby nutné k ádnému provedení díla
geodetické zam ení skute ného stavu provedení díla a zakreslení veškerých zm n a vypracování projektu skute ného provedení, které bude p ipraveno p i
zahájení p ejímacího ízení v trojím vyhotovení v grafické podob , a to takto:
-
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do projektu provedení stavby budou z eteln zakresleny všechny zm ny, k nimž došlo v pr b hu zhotovení díla a každý výkres bude opat en jménem a
p íjmením oprávn né osoby, které zm ny zakreslila, jejím podpise, a razítkem zhotovitele.
ásti projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zm nám, budou ozna eny nápisem „beze zm n“
u výkres obsahujících zm nu oproti projektu pro provedení stavby bude p iložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm ny s odpov dnou
osobou objednavatele a investora a její souhlasné stanovisko

zpracování výrobní dokumentace - p i jejím zpracování je zhotovitel povinen spolupracovat s GP stavby a objednatelem, zejména konzultovat dokumentaci
v rozpracovanosti a respektovat jejich požadavky
požární ucpávky
zajišt ní všech nezbytných zkoušek, atest a revizí podle SN a p ípadn jiných právních nebo technických p edpis , kterými bude prokázáno dosažení
p edepsané kvality a p edepsaných parametr díla a doklady o provedení uvedených zkoušek vztahující se k dodávkám podle této smlouvy
zaškolení obsluhy k provozu dodaných za ízení. Zaškolením se rozumí seznámení pracovník budoucího provozovatele s principy innosti a se všemi funkcemi jednotlivých za ízení, jejich ovládáním, se izováním nebo nastavováním provozních parametr a se zásadami jejich údržby
komplexní vyzkoušení a zprovozn ní díla
odvoz a likvidace odpadu vzniklého inností zhotovitele
odstran ní p ípadných kolauda ních závad
do p edm tu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky související s dílem zhotovitele, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel mohl nebo
m l na základ svých odborných a technických znalostí p edpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení - aniž by bylo specificky p edepsáno ve smluvních dokumentech nebo dokumentaci – je evidentn zamýšleno, a to bez jakýchkoliv dodatk ke smluvní cen
tj.jedná se o všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané a v SN stanovené zkoušky a služby, kterých je do asn nebo trvale t eba k ádnému zahájení prací na díle, k provedení, dokon ení a p edání p edm tu pln ní (díla) a k jeho úsp šné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho ú elovým ur ením.
koordinace prací se všemi p edanými doklady a dokumenty v souboru zadání, který se vztahuje k provád nému dílu zhotovitele a dále s
projekty stavební ásti, které jsou uloženy na stavb
s ostatními projekty profesí
zápisy z kontrolních dn
a díl í koordinace s ostatními subdodavateli a dopracování realiza ní projektové dokumentace daného p edm tu ve vztahu k výše uvedeným ástem. Toto
dopracování bude pr m tem všech informací obsažených ve výše uvedených podkladech.
Zhotovitel garantuje, že dílo bude obsahovat veškeré požadavky objednatele a investora tak, jak jsou specifikovány ve výše uvedených ástech souboru zadání a že dílo bude zprovozn no a bude funk ní.
V p ípad , pokud zhotovitel provede dílo v rozporu s projektovou dokumentací a takové provedení nebude písemn objednatelem odsouhlaseno, bude považováno za vadu díla a zhotovitel ji bude muset bezplatn odstranit.
Dílo musí zhotovitel provést v souladu se všemi podklady a požadavky vyplývajícími ze souboru zadání. P i realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat
technologické p edpisy a postupy provád ní díla
platné SN v etn jejich informativních ástí. Mezní doporu ené odchylky geometrických tvar konstrukcí uvád ných v normách jsou pro zhotovitele
stavby stanoveny jako maximální.
zákonná ustanovení platná v eské republice v dob provád ní stavby
vyhlášku . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Kontrolní a zkušební plán (KZP), který je sou ástí plánu jakosti stavby
požárn bezpe nostní p edpisy
Zam ení
1. V p ípad , pokud vznikne zhotoviteli pot eba provést geodetické práce pot ebné k ádnému provedení díla, zhotovitel tyto geodetické práce objedná u hlavního
geodeta stavby, pokud je hlavní geodet na stavb ur en. V opa ném p ípad si zajiš uje zhotovitel toto geodetické m ení sám a provedené zam ení díla p edá objednateli p i záv re ném p edání a p evzetí díla. Objednatel poskytne za tím ú elem ur ení polohových a výškových bod .
2. Pokud však zhotovitel využije vlastní geodety, p esto, že je ur en hlavní geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnímu geodetovi stavby p edat veškeré výsledky geodetických m ení k dalšímu zpracování. Skute ný stav provedeného díla bude také potvrzen hlavním geodetem stavby.
Náhradní hmoty a výrobky
1. Jestliže v dob pot ebné pro plynulý pr b h výstavby nem že zhotovitel n které výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouv o dílo prokazateln obstarat ani p i
vynaložení veškerého úsilí, které lze na n m požadovat, u iní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom m že souhlasit s použitím náhradních hmot
nebo výrobk a s úpravou ceny, pokud tím nebude snížena jakost dodávaných prací nebo významn p ekro ena dohodnutá cena samostatn odevzdávané
dodávky. Zám nu materiálu musí odsouhlasit projektant a investor.
2. Užije-li zhotovitel p i provád ní díla materiály, které jsou v rozporu s ujednáním dle této smlouvy a použití náhradních materiál a výrobk nebude odsouhlaseno
tak, jak je výše uvedeno, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každé zjišt né porušení ve výši 20.000,- K .
Zemní práce
1. P i zemních pracích v blízkosti podzemních vedení (voda, kanalizace, plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit p esné místo vedení (vytyení správcem vedení) a zajistit ochranu p ed poškozením. Veškeré škody, zp sobené nedbalostí a nedodržením bezpe nostních p edpis inností p i zemních pracích hradí zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen b hem zemních prací a po jejich ukon ení zajistit išt ní využívaných komunikací. Náklady, vyplývající z tohoto odstavce, jsou sou ástí
dohodnuté ceny a také veškeré škody p i t chto pracích zp sobené objednateli nebo t etí osob budou zhotovitelem uhrazeny.
Zakrývání prací
1.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prov ení prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nep ístupnými (stropní kce, podkladní betony, izolace, kanalizace atp.). Výzva musí být objednateli doru ena písemn , nejmén 3 pracovní dny p edem. Výzva m že být provedena zápisem
ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel k prov ení prací ve stanovené lh t nedostaví, a koliv byl k tomu ádn vyzván, je povinen hradit náklady dodate ného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však p i dodate ném odkrytí, že práce byly provedeny vadn , nese náklady dodate ného odkrytí
zhotovitel. M
Provád ní zkoušek
1. Zhotovitel oznámí objednateli 2 pracovní dny p edem ve stavebním deníku termín provád ní sjednaných zkoušek nebo zkoušek dle SN a seznámí objednatele písemn s jejich výsledkem. Provedená zkouška je v cen díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledk m zkoušek vyjád it a v p ípad pochybností o jejich pr kaznosti na ídit jejich opakování. Náklady na tyto dodate né zkoušky jdou k tíži zhotovitele v p ípad , že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opa ném p ípad hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
2. Objednatel si také vyhrazuje právo v p ípad sporu i jiné oprávn né pot eby k prov ení jakosti díla nechat si vyhotovit znalecký posudek. V p ípad , že jeho
výsledek ukáže oprávn nost pochyb i námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení p jdou k tíži zhotovitele.
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Organizace práce na stavb
Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s požadavky stavby v p ípad pot eby i v noci a ve dnech pracovního klidu a o svátcích.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatel mající p íslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník je zhotovitel na požádání objednatele povinen p edložit.
Zhotovitel se zavazuje minimáln 7 dn p edem informovat objednatele o innostech, které mohou narušit b žný ;chod investora.
Objednatel je oprávn n i v pr b hu provád ní díla omezit nebo rozší it jeho rozsah. Toto právo je objednatel povinen uplatnit v dostate ném p edstihu tak, aby
zhotoviteli nevznikly marné náklady. Termíny provád ní díla, cena díla apod. budou upraveny dohodou smluvních stran dle ustanovení smlouvy pro p vodní
rozsah díla pom rn .
Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez v domí objednatele projednávat p ípadné zm ny technického ešení s investorem, projektantem stavby pop . s jeho
smluvními partnery. Pokud vyvstane problém technického ešení, který bude muset být projednán, bude zhotovitel problém ešit s s objednatelem, s t etími
osobami pouze za ú asti objednatele. Pokud tak zhotovitel neu iní, bude to považováno za podstatné porušení povinnosti zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.
V p ípad , pokud se na zhotovitele obrátí p ímo investor nebo jeho konzultant s požadavkem provedení prací nad rámec smlouvy o dílo nebo prací, které mohou být považovány za významné pro provád né dílo a mohly by mít dopad na cenu díla, zhotovitel takové práce neprovede a bude objednatele informovat.
Pokud zhotovitel svou povinnost uv domit objednatele nesplní a provede vícepráce bez p edchozí písemné dohody s objednatelem, považuje se provedení
t chto prací za dar objednateli.

odd. 6 Práva a povinnosti stran
1.Zhotovitel
- je odpov dný za ádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provád ní.
- je povinen ve smyslu zák. . 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové
vlastnosti, aby po dobu p edpokládané existence stavby byla p i b žné údržb zaru ena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpe nost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prost edí a bezpe nost p i užívání.
- je po celou dobu provád ní díla povinen umožnit na stavb provád ní prací t etích osob v souladu s technickými pot ebami a bezpe nostními p edpisy. Toto
však nesmí ohrozit možnost zhotovitele realizovat dílo ve sjednaném termínu.
- zú astní se 1x týdn a v p ípad pot eby i ast ji kontrolní porady o pr b hu stavebních prací, kterou svolá hlavní stavbyvedoucí objednatele. Záv ry p ijaté na
této porad v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvní strany závazné. Pokud mají dopad na zm nu smluvních ujednání, musí být dohodnuty písemn formou dodatku ke smlouv .
- zhotovitel díla je povinen vyjít vst íc na ízením zejména v následujícím:
a) zv tšení nebo zmenšení kvantity každého výkonu p edpokládaného smlouvou,
b) výkony, které byly ve smlouv sjednány zcela vylou it,
c) zm na povahy nebo kvality práce nebo druhu každého výkonu p edpokládaného smlouvou,
d) zm na výškové polohy, os, pozice, vyrovnání a dimenze každého výkonu p edpokládaného smlouvou,
e) provedení ve smlouv nep edpokládaných výkon jakéhokoliv požadovaného druhu
Žádná ze zm n výkonu na ízená objednatelem neznamená nikterak porušení smlouvy nebo ne iní smlouvu v celku ani z ásti neplatnou.
- je povinen p erušit práce, pokud objednatel dá k tomu p íkaz s od vodn ním, že zhotovitel poskytuje vadné pln ní nebo jinak porušuje tuto smlouvu i právní
p edpisy
- je povinen zastavit práce, pokud objednatel dá k tomu p íkaz s od vodn ním dle odst. 2 (t etí a tvrtá odrážka) tohoto oddílu a uzav ít s objednatelem dohodu o
p ed asném ukon ení prací.
2. Objednatel
- je oprávn n k soustavné kontrole provád ní díla a v p ípad pot eby i ve výrobn zhotovitele a to bu sám nebo odbornou firmou – supervizorem. Pov ený
supervizor je oprávn n na ídit zhotoviteli úpravu nebo opravu ástí díla a zhotovitel je povinen úpravy provést. Náklady na posouzení závady supervizorem
hradí zhotovitel.
- je oprávn n ke kontrole pln ní plateb zhotovitele za provedené dodávky a práce svých subdodavatel . V p ípad , že
a) jakákoliv platba subdodavateli ze strany zhotovitele nebude uhrazena, a to prokazateln z viny zhotovitele, má objednatel právo provedení p ímých
plateb za provedené práce p ímo t mto subdodavatel m.
b) O takto provedené platby se sníží p ímá úhrada zhotoviteli.
- je oprávn n p erušit práce, a to zejména v p ípad , že zhotovitel poskytuje vadné pln ní nebo jinak porušuje tuto smlouvu i právní p edpisy. Pokud zhotovitel
vady ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávn n ú tovat smluvní pokutu 500,-K denn až do doby, kdy zhotovitel sjedná nápravu. Pokud se
bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebránící užívání díla, je oprávn n objednatel požadovat snížení ceny o p im enou ástku odpovídající snížení
hodnoty díla a vyvolaným vícenáklad m p i dalších pracích.
- je oprávn n zastavit práce, a to v p ípad , že zjistí závažné nedostatky v kvalit díla zhotovitele (sám nebo supervizorem), dále že zhotovitel svým postupem
zma í spln ní dohodnutého termínu nebo rozhodujících díl ích termín a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména porušením povinností stanovených v této
smlouv nebo v t chto smluvních podmínkách, pop . odmítne nastoupit na výzvu objednatele k zahájení prací, odmítne dílo dle této smlouvy provést nebo bude
opakovan poskytovat pln ní v rozporu se souborem zadání a nesjedná nápravu. V takovém p ípad je objednatel oprávn n obrátit se na t etí osobu a uzav ít
s ní dohodu o dokon ení díla zhotovitele. Objednatel je v tomto p ípad oprávn n p eú tovat náklady na prov ení prací supervizorem a na dokon ení díla t etí
osobou v plné výši zhotoviteli, který je povinen je neprodlen uhradit nejpozd ji do 14ti dn od doru ení faktury.
- má vždy neomezené právo dát zhotoviteli díla prost ednictvím vedení stavby (osoby oprávn né jednat jménem objednatele ve v cech technických a ve v cech
p edání a p evzetí díla) další provád cí podklady a soupisy prací a dodávek, které dílo m ní, rozši ují nebo omezují. Okamžikem p edání t chto provád cích
podklad zhotoviteli nebo jejich uvoln ním k realizaci se tyto stávají automaticky sou ástí smlouvy.
- objednatel m že požádat zhotovitele, aby zakázal p ístup na staveništ t m svým zam stnanc m nebo subdodavatel m, jež objednatel považuje za nekompetentní, nedbalé, nedodržující pokyny objednatele nebo jinak problematické.
- objednatel má právo pozastavit veškeré platby ádn vystavených faktur zhotovitele, pokud bude zhotovitel v prodlení s pln ním díla ve sjednaných termínech
(kone ném i díl ích). V takovém p ípad nebude objednatel v prodlení s uhrazením faktur.
- objednatel má dále právo pozastavit veškeré platby ádn vystavených faktur zhotovitele, pokud zhotovitel neprovádí dílo v kvalit ur ené smlouvou o dílo.
Kontrolu kvality je oprávn n provád t hlavní stavbyvedoucí objednatele, pracovníci útvaru kvality a reklamací stavby objednatele nebo pov ení zástupci investora. V takovém p ípad nebude objednatel v prodlení s uhrazením faktur.
- Pozastavené platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel odstraní d vody, pro které objednatel pozastavil platby ádn vystavených faktur, tj.
když zhotovitel odstraní nedostatky v kvalit provád ného díla. Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky v kvalit provedeného díla, má objednatel právo tyto
nedostatky odstranit sám, a to na náklady zhotovitele.

odd. 7

Další ujednání o cen , fakturování a placení

1. Cena za celé provedené dílo a spln né dílo je stanovena jako cena pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
2. Cena sjednaná ve smlouv o dílo obsahuje nap .
náklady na dopravu,VRN, kompleta ní innost, koordinaci s ostatními profesemi a koordinaci a p ípadné dopracování provád cího projektu,
náklady na zajišt ní pot ebných doklad , na vypracování projektu skute ného provedení díla v po tu uvedeném v základní smlouv o dílo.
pojišt ní, zajišt ní bezpe né práce,
náklady na ochranu materiál a díla až do p ejímky, poplatky za skládky,
náklady na zimní opat ení, p ípadn na další zhoršené pov trnostní podmínky
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náklady na za ízení staveništ a jeho provoz, náklady spojené s omezeným p ístupem k dílu a omezeným prostorem pro staveništ , ceny vodného,
sto ného a energií, pracovní lešení, plošiny, p íp. nutné zvedací mechanizmy a jejich montáž,
náklady na požární ut sn ní prostup
náklady na zhotovení a odstran ní vzork , p edepsané zkoušky a atesty
náklady na likvidaci odpad
náklady spojené s prostoji vzniklými soub žnou inností jiných dodavatel , statickými úpravami nebo dalšími požadavky, které vyplynou z pot eb stavby
náklady spojené se zárukou za jakost díla
náklady na zkušební provoz, komplexní vyzkoušení, odborné zaškolení obsluhy, zprovozn ní
náklady na drobné práce HSV související s provád ným dílem náklady – sekání drážek a na provedení pr raz
to je náklady na veškeré i ztížené podmínky, které je možno p i provád ní díla, doprav nebo uložení hmot o ekávat (zhotovitel si je v dom, že na pozd jší
dopl ky nebude brán z etel).
V cen díla je obsažen i p edpokládaný vývoj cen vstupních náklad a p edpokládané zvýšení ceny v závislosti na ase pln ní. Náklady na výše uvedené
práce nebudou objednatelem zvláš hrazeny a jsou sou ástí smluvní ceny.
3. Cenu lze zm nit pouze v p ípad
- dohody o provedení nových prací ve smyslu odd. 2 Všeobecných stavebních obchodních podmínek nebo
- mén prací v p ípad , kdy zhotovitel má práce sice smluvené, ale které neprovedl nebo jen v menším rozsahu a jsou sou ástí p edm tu smlouvy
a dále v p ípad požadavk na nižší kvalitu díla. V takovém p ípad se cena takto neprovedených prací ode te z dohodnuté ceny.
- v p ípad , že dojde v pr b hu realizace díla ke zm nám da ových p edpis majících vliv na výši nabídnuté ceny díla
4. Cena díla nezahrnuje da z p idané hodnoty. DPH bude zhotovitelem ú tována a objednatelem uhrazena v zákonné výši platné ke dni uskute n ní da ového
pln ní v rámci jednotlivých díl ích pln ní dle z. . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn ní pozd jších právních p edpis .
5. U položek jejichž cena není v nabídce stanovena se má zato, že jsou zahrnuty v maximální cen díla. Ocen ní opomenutých ástí díla, které zhotovitel nezahrnul do rozpo tu, nelze dodate n zahrnout do ceny díla jejím navýšením.
6. Zhotovitel je oprávn n vystavit objednateli fakturu za práce a dodávky provád né dle smlouvy nebo dodatku k ní až poté, kdy tato smlouva, respektive dodatek
k ní nabude platnosti a ú innosti.
7.

Fakturování a placení

Fakturace bude provád na bu m sí n nebo po až po „Dokon ení díla“.
a) V p ípad m sí ní fakturace
bude fakturace provád na m sí n dle objemu skute n provedených prací a dodávek. Zhotovitel bude p edkládat objednateli podepsaný soupis provedených
prací do 3. dne m síce následujícího, a to za své pln ní provedené v p íslušném kalendá ním m síci. Hlavní stavbyvedoucí objednatele provede kontrolu
správnosti každého soupisu provedených prací a výsledek kontroly zaznamená do zjiš ovacího protokolu. Pokud je soupis prací v po ádku, hlavní stavbyvedoucí uvede tuto skute nost do zjiš ovacího protokolu, který podepíše a p edá zhotoviteli do t í dn . V opa ném p ípad vrátí hlavní stavbyvedoucí zhotoviteli
soupis prací ve kterém budou uvedeny zjišt né závady.
V souladu s potvrzeným zjiš ovacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu, která bude splatná ve lh t sjednané ve smlouv o dílo. Nedílnou sou ástí faktury
bude vždy ob ma stranami podepsaný soupis prací a zjiš ovací protokol. Bez t chto p íloh nebude díl í faktura proplacena. Pokud bude ve smlouv o dílo
sjednána bankovní garance za ádné provedení díla, bude první faktura uhrazena až po p edložení záru ní listiny.
Datem uskute n ní zdanitelného pln ní v p ípad díl ího pln ní se rozumí poslední den v m síci, ve kterém byly práce provedeny.
Poslední tzv. kone nou fakturu má zhotovitel právo vystavit po „dokon ení díla“ a odstran ní vad a nedod lk . Poslední faktura však nebude init mén jak
20% ceny díla a bude uhrazena až po úplném dokon ení (ad Odd. 10 odst. 3 VSOP), po kolaudaci stavby a odstran ní všech vad a nedod lk zhotovitelem.
Faktura bude rovn ž splatná ve lh t sjednané ve smlouv o dílo. Nedílnou sou ástí kone né faktury budou podepsané p ílohy, tj. soupis prací, p íloha ke kone né faktu e a p edávací protokol podepsaný oprávn nými osobami obou smluvních stran. Bez t chto p íloh nebude kone ná faktura proplacena.
b) V p ípad , kdy je sjednána fakturace jednou fakturou až po „Dokon ení díla“
má zhotovitel právo vystavit fakturu po „Dokon ení díla“. Nedílnou sou ástí kone né faktury budou: vypln ná a podepsaná p íloha (tzv. p íloha ke kone né faktu e), soupis prací a p edávací protokol podepsaný oprávn nými osobami obou smluvních stran. Bez t chto p íloh nebude faktura proplacena.
c) Bez ohledu na lh tu splatnosti sjednanou ve smlouv o dílo má objednatel právo nezaplatit poslední fakturu d íve než po „Úplném dokon ení“.
d) Objednatel splní svoji platební povinnost v den, který následuje po dni, v n mž p edložil proveditelný a krytý p íkaz k úhrad svému pen žnímu ústavu,
e) Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména:
-ozna ení faktury a ísla I O, DI
-název a sídlo zhotovitele a objednatele, v . ísel bank.ú t
-název stavby + íslo smlouvy+ íslo SAP (koncové desetimístné íslo smlouvy psané na smlouv rukou)
-p edm t pln ní
-cena provedených prací
-DPH v plné výši
-odpo et zádržného - smluvené procento z fakturované ceny, které je pouze platební podmínka smlouvy a nemá vliv na základ dan
na výstupu celé fakturované ceny
-datum uskute n ní zdanitelného pln ní
-ú tovaná ástka
-den vystavení a splatnosti faktury
-v p íloze výše uvedené doklady
f) Objednatel m že fakturu vrátit, bude-li faktura bude obsahovat nesprávné údaje. V tom p ípad se hledí na fakturu jako na nedoru
se považují zejména:
Faktura nemá náležitosti da ového dokladu
Údaje na faktu e neodpovídají soupisu provedených prací
Splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám
Faktura neobsahuje datum uskute n ní zdanitelného pln ní,
Faktura neobsahuje íslo smlouvy a íslo SAP
Objednatel je povinen p i vrácení faktury z výše uvedených d vod výslovn specifikovat, o kterou závadu se jedná. Objednatel
v p ípad , že se na díle vyskytne vada nebo zadržet p íslušnou platbu, a to až do doby odstran ní vady. V takovém p ípad
s placením ceny díla.

a povinnost uplatnit da

enou. Za nesprávné údaje

je oprávn n vrátit fakturu i
není objednatel v prodlení

7. Pozastávky
Pokud zhotovitel nebude ádn a v as odstra ovat vady zjišt né v pr b hu záru ní doby, má objednatel právo použít pozastavené ástky k úhrad náklad , ke
kterým je oprávn n z titulu této smlouvy nebo podle zákona.
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odd. 8 Náhrady škod

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a na vlastní nebezpe í a zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. P evzetím staveništ k provedení díla
nese zhotovitel nebezpe í všech škod na provád ném díle pro objednatele a za materiál, a to od zahájení prací až do podepsání p edávacího protokolu, kdy
odpov dnost za škody p echází na objednatele. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu p echází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování, eventueln
provedením prací.
2. Pokud inností zhotovitele dojde ke zp sobení škody objednateli z d vodu opomenutí, nedbalosti nebo nepln ní podmínek této smlouvy o dílo, zákona, SN i
jiných norem a p edpis , je zhotovitel povinen bez zbyte ného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finan n uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel, a to i v p ípad , že škoda se projeví až následn nebo v p ípad druhotných následk škod.
3. Dále se zhotovitel zavazuje provést opravu p ípadných škod, které vzniknou v d sledku jeho innosti na sousedních objektech a na díle zhotovitel dalších ástí stavby nebo jiným subjekt m. Zhotovitel nese i veškeré d sledky a další náklady plynoucí z takto vzniklých škod a p i jejich odstra ování.
4. Za nedokon ené ásti díla nese plnou odpov dnost zhotovitel.
Zhotovitel je povinen být pojišt n proti škodám zp sobeným jeho inností v etn možných škod pracovník zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatel . Škody, které nelze uhradit pojišt ním, jdou na vrub zhotovitele, jmenovit zodpov dných pracovník .
5. P ípadným uplatn ním smluvních pokut, to veškerých pokut, které se v této smlouv vyskytují, není dot en nárok smluvních stran na úhradu vzniklých škod.
Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapo ítává.
6. Objednatel nep ebírá žádnou odpov dnost za ztráty materiálu, za ízení, stroj atd. Zhotovitel nese odpov dnost i za škody zp sobené t etími osobami pracujícími na základ jeho vedení. Zhotovitel nese odpov dnost i za p ípadné škody na ástech objektu, ve kterých nebudou provád ny stavební práce, ale které
jsou sou ástí rekonstruovaného objektu a které vzniknou v d sledku jejich innosti.

odd. 9 Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci.

1. Základní vyhláškou, která upravuje požadavky na zachování bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci je Vyhláška eského ú adu bezp. práce a eského bá ského ú adu . 324/1990 Sb., o bezp. práce a technických za ízení p i stavebních pracích. Vyhláška stanoví požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a tech.
za ízení p i p íprav a provád ní stavebních, montážních a udržovacích prací a p i pracích s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické
osoby, které provád jí stavební práce a jejich pracovníky. V p ípad vzniklé škody na majetku objednatele z d vodu porušení povinností zhotovitele, tento
uhradí p ípadnou škodu objednateli.
2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování bezpe nosti a ochrany zdraví svých pracovník na staveništi a je povinen u init veškerá bezpe nostní
opat ení k zamezení pracovních úraz . Zhotovitel je povinen oznámit objednateli podrobné údaje o pracovním úrazu co nejd íve po jeho vzniku.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat další platné p edpisy na úseku bezpe nosti práce, ochrany zdraví a p edpisy o požární ochran a prevenci, a to zejména:
- § 133 a § 135 zák. . 65/1965 Sb. Zákoník práce v platném zn ní,
- vyhl. ÚBP . 324/1990 Sb. o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích,
- zák. NR . 133/1985 Sb. Sb. o požární ochran v platném zn ní,
- vyhl. Ministerstva vnitra . 246/2001 Sb., kterou se provádí n která ustanovení požárního zákona NR . 133/1985 Sb. v platném zn ní,
- vyhl. ÚBP a BÚ 494/2001 Sb. o evidenci a registraci pracovních úraz a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického za ízení v platném
zn ní.
SN 33 2000-7-704
SN 33 1600
SN 60439-4
4. Je povinen respektovat veškerá bezpe nostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajišt ní prost edk bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a požární ochrany je
výlu n povinností zhotovitele.
5. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu p edchozího odstavce se považují zejména následující skute nosti a v tomto p ípad je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjišt ný p ípad v následující výši:
- nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci - vyhl. ÚBP . 324/1990 Sb. § 13
K 10.000,- nezajišt ný výkop - vyhl. ÚBP . 324/1990 Sb. § 19
K 10.000,- chyb jící ochranné zábradlí na stavb
- vyhl. ÚBP . 324/1990 Sb. § 48
K 10.000,- nezajišt né pracovišt pod místem práce ve výšce
- vyhl. ÚBP . 324/1990 Sb. § 52
K
5.000,- nezajišt ný prostor, kde se provádí bourací práce
- vyhl. ÚBP . 324/1990 Sb. § 63
K 10.000,-- provozováno vyhrazené zdv. za ízení (výtah) bez
- revize SN 73 8120
K 10.000,-- stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou
SN 738120
K 10.000,-- jízda osob v nákladním výtahu
SN 738120
K 20.000,-- je ábová doprava - vázání b emen bez vaza . oprávn ní
SN 270143
K 10.000,-- neprovedeno p edání a p evzetí lešení
SN 738101
K 10.000,-- nepoužití osobních ochran. pom cek - zejména
ochranné p ilby zák. práce § 135
K
1 000,-- požití alkoholických nápoj nebo jiné návykové látky
na pracovišti, pop . odmítnutí dech. zkoušky
zák. práce § 135
K 10.000,-Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápoj nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele
doty ného pracovníka okamžit ze stavby odvolat. Pro p ípad jeho nep ítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí objednatele. Odvolaný
pracovník musí být nahrazen nejpozd ji do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce
na p ítomnost alkoholických nápoj nebo jiné návykové látky za ú asti oprávn ného zástupce zhotovitele. V p ípad , že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit
takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje i jiné návykové látky.

odd. 10 „Dokon ení díla“ a Úplné dokon ení“
1.

„Dokon ením díla“ se rozumí provedení díla ádn a v as tj. v termínu uvedeném ve smlouv o dílo, vyklizení staveništ , podepsání zápis o p edání a p evzetí, p edání doklad ke kolauda nímu ízení, odstran ní p ípadných vad a nedod lk , p edepsaných doklad o zkouškách a revizích a dokumentace skute ného provedení stavby.
2. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo i jeho díl í ást a objednatel p evezme formou zápisu o p edání a p evzetí zhotoveného díla. Zhotovitel vyzve objednatele k p evzetí díla nejmén 5 pracovních dní p ed p edáním díla zápisem ve stavebním deníku. Objednatel není povinen p evzít dílo, které nebude ádn provedeno. M že však p evzít dílo s drobnými vadami nebránícími bezpe nému provozu i užívání díla, není však povinen tak u init. To, zda konkrétní vada je vadou drobnou, která nebrání bezpe nému užívání díla, posuzuje objednatel.
3. „Úplným dokon ením“ díla se rozumí spln ní díla, provedení záv re né inspekce od investora a odstran ní p ípadných vad a nedod lk zhotovitele specifikovaných investorem p i p evzetí stavby.
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Zápis o p edání a p evzetí
1. Zápis o p edání a p evzetí díla po izuje objednatel na tiskopisu objednatele nazvaném „Zápis o p edání a p evzetí“. Obsah zápisu musí být p izp soben povaze
a rozsahu prací. V zápise se uvede zejména též soupis p íloh a pop ípad i záznam o nutných dodate n požadovaných pracích.
2. Podpisem zápisu o p edání a p evzetí díla dochází k p edání p edm tu díla i jeho ásti zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele v i objednateli
daný touto smlouvou není spln n, pokud nejsou odstran ny veškeré vady a nedod lky zhotovitele, a to i vady zjišt né p i kolaudaci a p i p evzetí stavby ze
strany investora.
3. Zápis o odevzdání a p evzetí díla bude ze strany objednatele podepsán vždy dv ma pracovníky, a to hlavním stavbyvedoucím a pracovníkem odd lení kvality.
Bez podpisu pracovníka odd lení kvality není dílo objednatelem p evzato.
4. V zápise o odevzdání a p evzetí díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedod lky a dohodnuty termíny jejich odstran ní. Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstran ny do 10 kalendá ních dní ode dne protokolárního odevzdání a p evzetí díla. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dot eny.
5. Po p edání a p evzetí díla je zhotovitel povinen staveništ vyklidit, v . demontáže za ízení staveništ , úklidu, vy ist ní a uvedení do p vodního stavu. Nebude-li
vyklizení staveništ dohodnuto v protokolu, zhotovitel splní tuto povinnost nejpozd ji do 3 kalendá ních dn po p edání a p evzetí díla. Pokud bude dílo obsahovat drobné vady a nedod lky, dohodnou si smluvní strany p i p edání díla i nezbytný rozsah staveništ , které bude t eba pro odstra ování vad. Po odstran ní
poslední z drobných nedod lk i vad uvedených v zápise o odevzdání a p evzetí díla bude staveništ vyklizeno do 3 dn .
6. Vadou se pro ú ely této smlouvy rozumí odchylka v kvalit , rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou o dílo, normami, obecn
závaznými p edpisy nebo kolauda ním rozhodnutím. Vadou není odchylka od projektu, která nem ní p ijaté ešení, jestliže byla dohodnuta alespo formou zápisu ve stavebním deníku, odsouhlasená objednatelem a potvrzená TDI.
7. Nedod lkem se rozumí nedokon ená práce oproti projektu a smlouv o dílo.
8. Na žádost objednatele se zhotovitel zú astní kolauda ního ízení, na n mž poskytne požadované informace o p edm tu a provád ní díla.
Další doklady zhotovitele nutné k ádnému spln ní díla. Jedná se nap . o :
dokumentaci skute ného provedení specifikovanou ve smlouv
prohlášení o shod v souladu s p íslušnými právními p edpisy, atesty použitých materiál
stavební / montážní / deník (KOPIE)
zápisy o prov ení prací a konstrukcí zakrytých v pr b hu prací;
zápis o p edb žném prov ení dokon eností a kvality prací u objekt podepsaný technickým dozorem objednatele;
revize;
atesty, záru ní listy;
doklady o tlakové zkoušce;
doklady o zkoušce t snosti (voda, kanalizace atd.);
doklad o povolení záhozu inženýrských sítí po kontrole jejich budoucími správci.
další doklady uvedené v SN, pokud se vztahují k provád nému dílu zhotovitele
obvyklou pr vodní technickou dokumentaci jednotl. za ízení
zápisy o prov ení prací zakrytých v pr b hu realizace díla, pokud nejsou zapsány v denících stavby
doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého inností zhotovitele na ve ejných skládkách
návody k obsluze, údržb a protokoly o zaškolení
seznam stroj a za ízení, které jsou sou ástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v eském jazyce, o údržb a protokolární seznámení
s obsluhou a zau ení. Zau ení obsluhy zajistí zhotovitel alespo 10 dn p ed zahájením vyzkoušení nebo komplexních zkoušek
zápisy o provedeném zkušebním provozu, komplexním vyzkoušení všech systém a za ízení nebo jiným zp sobem dohodnuté ov ení funkce,
vyhodnocení komplexního vyzkoušení a zprovozn ní
seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních ísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
seznamy náhradních díl specifikující všechny nezbytné náhradní díly
zajišt ní podklad pro zpracování manipula ních a provozních ád a zpracování provozních ád .
návrh servisní smlouvy s potvrzením od investora, že s ním byl návrh projednán a že si je v dom nezbytné ádné údržby díla a pravidelného servisu (platí pro technologické soubory a za ízení)
Zhotovitel p edává ty doklady, které se vztahují k jeho provád nému dílu. Výše uvedené doklady a doklady o provedených zkouškách budou sou ástí zápisu o
odevzdání a p evzetí díla. Veškeré pr vodní technické doklady, osv d ení apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opat eny ú edním
p ekladem do eského jazyka. Doklady (prohlášení o shod , certifikáty, atesty, zkušební protokoly na materiály )se musí vztahovat k realizované stavb a musí
být v dob zahájení prací platné.
Jsou-li n které ásti doklad , které je povinen p ipravit zhotovitel, rozsáhlé nebo složité, vypracuje k nim p ehledy nebo vyhodnocení.
Doklady objednatele.
Objednatel je povinen p ipravit pro p ejímací ízení veškeré své doklady tak, aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajišt no kvalitní, úplné a rychlé provedení tohoto ízení. Objednatel p ipraví zejména :
formulá e p edávacích protokol (Zápis o p edání a p evzetí díla).
Objednatel není povinen p evzít dokon enou ást stavby, kterou nelze samostatn užívat.
Zp sob odstra ování vad a nedod lk
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli p ístup do prostor nebo místností pro ádné odstran ní vad nebo nedod lk . V takovém p ípad strany dohodnou dobu,
ve které bude objekt p ístupný pracovník m zhotovitele. P i sjednávání této doby je zhotovitel povinen p izp sobit se pot ebám objednatele, pop ípad uživatele.
V p ípad pot eby je povinen p istoupit i na provád ní opravy v mimopracovní dob .
V p ípadech uvedených v p edchozím odstavci je objednatel povinen sd lit zhotoviteli jméno svého zástupce, který projedná a zprost edkuje u uživatele pracovník m zhotovitele p ístup do prostoru nebo místností objektu a který bezprost edn po skon ení prací písemn zhotoviteli bu potvrdí, že vady nebo nedod lky byly odstran ny, nebo sd lí d vody, pro toto potvrzení odmítá.

odd. 11 Jakost díla a záru ní podmínky
Záruka
Délka záru ní doby je sjednána ve smlouv o dílo. Záruka za íná b žet dnem p edání a p evzetí díla uvedeného v zápise o odevzdání a p evzetí dokon eného díla podepsaného oprávn nými zástupci obou smluvních stran, p ípadn jimi písemn zmocn nými zástupci, u vad a nedod lk dnem odstran ní poslední
vady i nedod lku specifikovaného v zápisu o odevzdání a p evzetí díla. Záruka kon í uplynutím sjednaných m síc záruky uvedených ve smlouv od kolaudace.
Pokud je b h záru ní lh ty upraven odlišn od t chto podmínek, platí ustanovení sjednaná ve smlouv o dílo.
Zhotovitel po dobu záruky zaru uje:
bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci díla
že dílo bude pln odpovídat této smlouv
že dílo bude spl ovat požadavky všech platných souvisejích norem a p edpis a projektové dokumentaci
V p ípad zjišt ní vady díla v záru ní dob má zhotovitel povinnost vadu zdarma a na vlastní náklady odstranit.
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Jakost díla
bude posuzována dle SN, p i emž úrove jakosti stanovená v SN, a to i t ch, které byly platné do 31.12.1994, je minimem pro daný ú el. V p ípad , že budou
vydány další normy, a to bu nové normy nebo normy, které nahradí normy stávající je zhotovitel platnost t chto nástupných norem povinen avizovat objednateli
písemn . V takovém p ípad se použije norma, která má požadavky na vyšší kvalitu. Ve sporných p ípadech rozhodne objednatel. Pokud v p ípad porušení
p edpis vznikne jakákoliv škoda, nese vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.
Reklamace
1. Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složit jších p ípadech do t í pracovních dn . Pokud zhotovitel písemn nesd lí objednateli ve lh t do t í pracovních
dn , že reklamaci neuznává, platí nevyvratitelná domn nka, že reklamaci uznává.
1. Zhotovitel se zavazuje bezplatn odstra ovat vady díla, které se projeví v záru ní dob . Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo
a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad.
2. V reklamaci objednatel uvede, jak se závada projevuje a jakým zp sobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávn n požadovat:
- odstran ní vady dodáním náhradního pln ní (u vad materiál , za izovacích p edm t , svítídel apod.)
- odstran ní vady opravou, je-li vada opravitelná
- p im enou slevou ze sjednané ceny
- odstoupení od smlouvy nebo ásti pln ní díla
6. Vady z reklamací se zavazuje zhotovitel odstranit takto:
vady vyskytnuvší se v období od p edání a p evzetí díla objednatelem do kolaudace – zhotovitel nastoupí do 24 hodin a odstraní je do 48 hodin, ne však
pozd ji než 1 kalendá ní den p ed kolaudací
vady z havárií a vady bránící užívání – k jejich odstran ní nastoupí zhotovitel ihned a odstraní je nejpozd ji do 24 hodin od nástupu
drobné vady a ostatní vady – k jejich odstran ní zhotovitel nastoupí do 3 pracovních dn a odstraní je nejpozd ji do 14ti kalendá ních dn od nástupu
Pouze v p ípad , že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lh tu 14ti dn splnit, dohodnou se smluvní strany na lh t delší.
Jestliže objednatel v reklamaci výslovn uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstra ování vady (havárie) nejpozd ji do
24 hodin po obdržení reklamace.
7. Zhotovitel je povinen vady v záru ní dob odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstran ní v t chto sporných p ípadech nese až
do rozhodnutí zhotovitel.
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstran ní reklamované vady ve sjednaných termínech, je objednatel oprávn n pov it odstran ním vady jiný subjekt a náklady zhotoviteli, u n hož uplatnil reklamaci, vyú tovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 10 dní poté, co obdržel vyú tování. Do náklad objednatele se zapo ítávají též
ástky, které objednatel hradí uživatel m jako ušlou mzdu (zisk).
9. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledn kvality, technologie provád ní díla nebo oprávn nosti reklamace, je kterákoli ze stran oprávn na p edložit takový
rozpor k posouzení akreditované zkušebn , p ípadn soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny i znalce bude pro ob strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
10. I reklamace odeslaná poslední den záru ní doby se považuje za v as uplatn nou.
11. Záru ní doba neb ží po dobu, po kterou probíhá ízení o reklamaci, tj. ode dne uplatn ní reklamace do dne vy ízení reklamace zhotovitelem. Dnem vy ízení
reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vy ízení reklamace. O tuto dobu se záru ní doba prodlužuje .
12. V p ípad , že vady na díle zp sobené zhotovitelem budou p í inou vad vzniklých na jiných ástech díla, má objednatel právo p eú tovat zhotoviteli veškeré
náklady související s jejich odstran ním.

odd. 12 Majetkové sankce

1. V p ípad prodlení se spln ním díla ve sjednaném termínu, má objednatel právo ú tovat smluvní pokutu ve výši 30 000,- K za každý i zapo atý den prodlení.
2. V p ípad prodlení se spln ním díl ích termín , má objednatel právo ú tovat smluvní pokutu ve výši 15 000,- K za každý den prodlení se spln ním díl ího termínu.
3. Za nespln ní termínu pro odstran ní vad a nedod lk sjednaného v zápise o odevzdání a p evzetí díla má objednatel právo ú tovat smluvní pokutu ve výši
5 000,-K za každou vadu i nedod lek a kalendá ní den prodlení. Uplatn ní této smluvní pokuty nevylu uje právo vyú tovat smluvní pokutu za nespln ní díla.
Ob smluvní pokuty lze použít sou asn .
4. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveništ po skon ení prací má objednatel právo ú tovat smluvní pokutu ve výši 10 000,-K za každý kalendá ní den prodlení.
5. Za prodlení s nástupem k odstran ní reklamovaných vad i vy izování reklamací a odstra ováním vad má objednatel právo ú tovat smluvní pokutu ve výši
3 000,- K za každý kalendá ní den prodlení.
6. Za nespln ní dohodnutého termínu pro odstran ní záru ní vady má objednatel právo ú tovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-K za každý kalendá ní den prodlení a za každou vadu.
7. Za porušení povinnosti provád t práce s nadm rným hlukem až po 18 hod. má právo objednatel vyú tovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- K za každý zjišt ný
p ípad.
8. V p ípad , pokud zhotovitel poruší podmínky životního prost edí, zaplatí smluvní pokutu ve výši 30 000,- K za každý p ípad porušení podmínek. Uplatn ní
smluvní pokuty zhotovitele nevyjímá z povinnosti uvést p edm tný stav do po ádku na vlastní náklady i uhradit tyto náklady objednateli po p edložení doklad
o uvedení p edm tného stavu do souladu se zákony v oblasti ochrany životního prost edí i s t mito podmínkami.
9. Za zne išt ní staveništ zhotovitelem vzniklé p i provád ní díla zhotovitelem a dále za zne išt ní odpady osobní povahy netýkající se provád ní díla (nap . odpadky ze sva in, komunální odpad, zne išt ní mo ením atd.) je objednatel oprávn n ú tovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- K za každý zjišt ný p ípad.
10.V p ípad , že investor uplatní na objednateli smluvní pokutu vyšší než je sjednána v tomto oddíle, a to z d vodu porušení povinnosti ze strany zhotovitele, má
objednatel právo p eú tovat tuto smluvní pokutu a zhotovitel povinnost rozdíl ve výši smluvních pokut uhradit, a to do 14ti dn od doru ení faktury zhotoviteli.
11.Zhotovitel prohlašuje, že si je v dom své odpov dnosti v i objednateli, kterou na sebe p ebírá podpisem této smlouvy o dílo a že si uv domuje d ležitost zajiš ovaných smluvních termín a povinností, a proto považuje sjednanou smluvní pokutu vzhledem k p evzatému závazku za p im enou.
12.Uvedené majetkové sankce platí pouze, pokud není ve smlouv uvedeno jinak.
13.Pokud bude prodlení zhotovitele dle bod 1 až 6 tohoto oddílu trvat déle než 15 kalendá ních dn , výše sankcí uvedených v t chto bodech se zdvojnásobí
s p ihlédnutím k bodu 14 tohoto oddílu.
14.Výše sankcí uvedených v bodech 1 a 2 v tomto oddíle platí pouze v p ípad , pokud sjednaná celková cena díla dle smlouvy o dílo nep esáhne 500.000,- K
bez DPH. Pokud je sjednaná celková cena díla dle smlouvy o dílo ve výši od 500.001,- K bez DPH do 4,999.999,- K bez DPH, sankce uvedená v bodu 1 se
zvyšuje na 50.000,- K a v bodu 2 na 30.000,- K . Pokud je sjednaná celková cena díla dle smlouvy o dílo vyšší než 5,000.000,- K bez DPH, sankce uvedená
v bodu 1 se zvyšuje na 100.000,- K a v bodu 2 na 50.000,- K .

odd. 13 Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zma í-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným zp sobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi d vody, pro n ž m že objednatel okamžit od smlouvy odstoupit, pat í zejména:
a)
prodlení zhotovitele se zahájením prací p evyšující 7 kalendá ních dn ,
b)
prodlení ve sjednaných díl ích termínech p evyšující dobu 7 kalendá ních dn (termíny mohou být sjednány bu smlouvou nebo zápisem do SD)
c)
prodlení se spln ním díla o více jak 20 dn
d)
neodstran ní vad a nedod lk zjišt ných na kontrolních dnech ve stanoveném termínu
e)
nespln ní objemu díla v rozsahu 45% v polovin sjednané lh ty,
f)
nep edání bankovní záruky za ádné provedení díla, pokud je ve smlouv sjednána
g)
provád ní prací v rozporu s projektem a v rozporu s touto smlouvou
h)
soustavné nebo zvláš hrubé porušení provozních podmínek pracovišt , které p ed zahájením prací, resp. jejich jednotlivých etap,písemn stanoví objednatel a p edá zhotoviteli
i)
soustavné porušení podmínek jakosti díla, které bude zjišt no pracovníkem odd. kvality objednatele
j)
hrubé porušení podmínek jakosti díla, které bude zjišt no pracovníkem odd. kvality objednatele
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k)
l)
m)
n)

neplacení svým subdodavatel m, pokud zhotovitel nesjedná okamžitou nápravu
porušení povinnosti neprojednávat záležitosti týkající se smlouvy o dílo s t etími osobami bez ú asti objednatele (investorem, projektantem a pod)
zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací ízení
proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce

3. Hodnota záruky
Smluvní strany konstatují, že pro p ípad odstoupení od smlouvy objednatele z výše uvedených d vod a dále kdy z jakýchkoliv dalších d vod zhotovitel nebude
moci dostát svých závazk nebo nebude plnit povinnosti ve smlouv a VSOP uvedené je stanovena tzv. hodnota záruky za jakost a kompletnost díla, která je
v cen díla a jejíž výše je stanovena v závislosti na dob , kdy došlo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
V dob od uzav ení smlouvy o dílo až do p edání díla objednateli iní hodnota záruky 25% dohodnuté ceny díla bez dan z p idané hodnoty resp. zabudovaného díla, kdy dílo ješt není kompletn hotovo
V pr b hu záru ní lh ty iní hodnota záruky 10% dohodnuté ceny díla bez dan z p idané hodnoty
V p ípad odstoupení od smlouvy tak, jak je výše uvedeno, je cena sjednaná ve smlouv o dílo bez dan z p idané hodnoty snížena o hodnotu záruky, p i emž
ú inek snížení nastane okamžikem odstoupení od smlouvy, tj. kdy je odstoupení doru eno zhotoviteli. Zhotovitel má v d sledku toho nárok na zaplacení ceny za
dílo ve výši odpovídající reálné hodnot jím na díle realizovaných prací a dodávek ponížené o sjednanou hodnotu záruky. Smluvní strany si dohodly, že pokud se
nepoda í písemnost doru it, považuje se den vrácení nedoru eného dopisu za den doru ení.
4. Dnem doru ení se stávají splatnými veškeré pohledávky zhotovitele za objednatelem.
5. Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dot eny nároky na zaplacení smluvních pokut.
6. Do doby vy íslení oprávn ných nárok smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání t chto nárok , je objednatel oprávn n zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

odd. 14 Rozhodnutí státních a jiných orgán .

Je-li p i p íprav nebo v pr b hu provád ní prací t eba rozhodnutí orgán hygienických, energetických, dopravních, vodohospodá ských, památkové pé e nebo jiných, je objednatel, není-li ve zvláštních p edpisech stanoveno n co jiného, povinen v as požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s t mito orgány je povinen p izvat zhotovitele, pokud se jich rozhodnutí dotýká.
Zhotovitel je povinen nová stanoviska, rozhodnutí, opat ení, p ípadn zápisy do SD apod. p i realizaci respektovat a ídit se jimi.

odd. 15 Ochrana autorských práv.

Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patent a technických ešení objednatele a zamezit jejich použití pro jiné ú ely.
1.
Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro ú ely vyplývající z této smlouvy, pro jiné ú ely je smí použít pouze
s p edchozím písemným souhlasem objednatele.
2. Informace a dohody o cenách a platebních podmínkách jsou ve smyslu § 271 obchodního zákoníku d v rné a zhotovitel je nesmí bez souhlasu objednatele
sd lovat t etím osobám.
3. Porušení závazku zhotovitele o d v rnosti t chto dohod a informací je postižitelné smluvní pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli ve výši 2 %
z ceny díla. Tím není dot eno právo na náhradu škody, kterou je zhotovitel povinen uhradit v plné výši.

odd. 16

ešení spor .

Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovn neupravené dohodou smluvních stran se ídí ustanoveními Obchodního zákoníku a p edpis souvisejících.
Sporné p ípady neoprav ují zhotovitele zastavit práce. Smluvní strany se dohodly na tom, že v p ípad rozpor ohledn zm ny nebo zrušení závazku vyplývajících z této smlouvy, se pod ídí ob strany rozhodnutí soudu.

odd. 17 Podmínky pro ochranu životního prost edí zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen p i pln ní svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné mí e po ádek a istotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraovat odpad a ne istoty, které vznikly jeho inností. Je povinen zajistit odstra ování vzniklých odpad v souladu se zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provád cích vyhlášek v platném zn ní (v p ípad , že není ve smlouv uvedeno jinak). Zhotovitel je povinen t ídit odpad dle jednotlivých druh a kategorií,
shromaž ovat ho na ozna ených místech v nádobách (kontejnerech) k tomu ur ených a p edávat ho pouze oprávn ným osobám k p evzetí do vlastnictví. Zhotovitel je povinen zajiš ovat veškerou p edepsanou evidenci odpad vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci p edložit nebo poskytnout. Zhotovitel jako p vodce svých vlastních odpad , které vzniknou p i jeho innosti na stavb objednatele má plnou odpov dnost za své odpady a pln nese p ípadný finan ní postih od orgán ve ejné správy na úseku odpadového hospodá ství.
2.P i nepln ní povinností zhotovitele v souvislosti se zajiš ováním istoty na staveništi a p íjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s
tím, že p ípadné veškeré náklady a postihy budou na zhotoviteli uplatn ny.
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpe ných chemických látek a p ípravk a kopie bezpe nostních list , se kterými na
stavb nakládá a nakládat s nimi dle zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích v platném zn ní. Pro nebezpe né chemické látky
a p ípravky klasifikované dle zák. . 356/2003 §44, musí p edložit pravidla pro nakládání s t mito látkami a p ípravky projednané s orgánem ochrany ve ejného
zdraví p íslušným podle místa innosti a doklady o proškolení autorizovanou osobou zam stnanc zhotovitele, kte í s t mito látkami a p ípravky pracují na
stavb objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré jeho chemické látky a p ípravky, s kterými se na stavb nakládá jsou v originálních obalech a ádn
ozna eny, p íp. skladovány.
4. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny v platném zn ní a normu SN DIN 18 920 Sadovnictví a krajiná ství,
Ochrana strom , porost a ploch pro vegetaci p i stavebních innostech , a p i provád ní stavby nepoškodí d eviny p ípadn jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke kácení d evin projedná podle zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní a v záplavových územích toto povolení zajistí ješt
od vodoprávního ú adu v souladu s § 67 zákona . 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném zn ní. V p ípad kácení d evin i jejich údržby je nutno dodržovat
obecn platná ustanovení o ochran vzrostlé zelen nebo rozhodnutí o povolení ke kácení d evin vydané místn p íslušným obecním ú adem.
5. Zhotovitel pln odpovídá za provozování vlastních zdroj zne iš ování ovzduší na stavb (mobilních i stacionárních – stavební a dopravní mechanizace, p ípadn p enosná topidla). Veškeré zdroje musí být v dobrém technickém stavu a kde to je vyžadováno mít platné m ení emisí. V topidlech smí být použito pouze palivo ur ené pro daný druh topidla. Podklady o provozování zdroj zne iš ování je zhotovitel povinen p edložit p i kontrole pov enému zam stnanci objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za nakládání s látkami nebezpe nými p i kontaminaci životního prost edí ( zejména veškeré ropné látky), které používá p i svých innostech na stavb a to v rozsahu zákona . 254/2001 Sb., o vodách v platném zn ní. S veškerými takovými látkami musí zhotovitel nakládat tak, aby bylo zabrán no k jejich úniku i úkap m na staveništi i do prost edí. Pro sklad takových látek musí být zpracován havarijní plán, jehož zpracování a schválení vodoprávním ú adem zajiš uje zhotovitel v p ípadech, kdy tyto látky skladuje pro pot eby provád ní vlastních inností na stavb objednatele. O této skute nosti vždy objednatele informuje. Za ízení, ve kterých jsou umíst ny tyto látky musí být zabezpe eny záchytnými vanami, p ípadn jinak zabezpe eny sorp ními materiály
proti p ípadnému havarijnímu úniku. V místech kde zhotovitel nakládá nebo kde skladuje takové látky musí zajistit dostate né množství prost edk pro zvládnutí
havárie a zam stnanci zhotovitele musí být proškoleni o zvládání havárie. P i havárii postupuje zhotovitel v souladu s výše zmín ným zákonem. O každé havárii musí být ihned informován hlavní stavbyvedoucí objednatele.
7. V p ípadech kdy zhotovitel p i pln ní svého závazku ze smlouvy využívá služeb dalších poddodavatel odpovídá v i objednateli za dodržování t chto podmínek i za tyto poddodavatele.
8. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a ídit se pokyny hlavního stavbyvedoucího v oblasti napl ování postup systému environmentálního managementu na dané stavb .
9. Zhotovitel je povinen umožnit pov enému zam stnanci objednatele vstup do svých prostor staveništ za ú elem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je
povinen povolit pov enému zam stnanci objednatele audit (kontrolu) vlastní prohlídkou. Cílem auditu (kontroly) bude zjiš ování napl ování shody s právními
požadavky v oblasti ochrany ŽP a ustanovení t chto podmínek.
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10. V p ípad porušení povinností zhotovitele uvedených výše je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 100 000 K za každý jednotlivý
p ípad porušení povinnosti do 14 dn po doru ení oznámení o jejím uplatn ní zhotoviteli. To zhotovitele nevyjímá z povinnosti uvést p edm tný stav do po ádku na vlastní náklady i uhradit tyto náklady objednateli po p edložení doklad o uvedení p edm tného stavu do souladu se zákony v oblasti ochrany životního
prost edí i s t mito podmínkami.

odd. 18 Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se d kladn a podrobn seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby
za nichž se bude dílo realizovat.
2. Jestliže zhotovitel narazí p i provád ní díla na archeologické nálezy, je povinen p erušit práce a informovat objednatele.
3. Zhotovitel je povinen být pojišt n po dobu výstavby proti škodám zp sobeným jeho inností na díle a cizím majetku. Kopii pojistné smlouvy p edloží objednateli.
4. Zhotovitel dodrží p i provád ní díla limit pro hlu nost podle hygienických p edpis , pokyny objednatele pro provád ní prací.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení subdodavatel zhotovitele a je oprávn n navrhnout jejich zm nu. Zhotovitel je povinen na zm nu p istoupit
6. Zhotovitel je povinen p ed p edáním díla p edložit investorovi ke schválení návrh na uzav ení servisní smlouvy na budoucí servisní práce s podmínkami vyhovujícími provozu investora a hospodárnosti provozu, pouze však v p ípad , pokud ádné užívání p edpokládá pravidelný servis odbornou firmou.
7. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá p i kontrolních dnech i jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávn nými osobami souvisejících se stavbou a nevybo ujících z mezí stanovených touto smlouvou, zapsané ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu, doloženém dodate n do stavebního deníku, jsou pro ob strany závazná.
8. V p ípad , že dojde k opožd né úhrad finan ních prost edk ze strany investora a objednatel z tohoto d vodu nebude schopen hradit faktury v termínu dle
uzav ené smlouvy, budou strany postupovat takto:
objednatel bude neprodlen zhotovitele informovat o vzniklé situaci
zhotovitel bude za ú elem zajišt ní plynulé realizace díla i nadále pokra ovat v provád ní díla a to až do doby než smluvní strany dohodnou další postup
zhotovitel p istoupí na prodloužení splatnosti faktur o dobu nezbytn nutnou, nejdéle o dalších 90 dn
v p ípad požadavku objednatele zhotovitel zastaví (omezí) práce a bude jednat o vzniklé situaci
Pokud dojde k zastavení stavby, zavazuje se zhotovitel uzav ít s objednatelem dodatek o zm n rozsahu p edm tu pln ní, p íp. o zrušení smlouvy.
9. Zhotovitel m že proti objednateli zapo íst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemn uznané nebo proti n mu pravomocn p iznané.
10. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky objednatele za zhotovitelem, vzniklé z tohoto smluvního vztahu zhotovitele a objednatele, je objednatel oprávn n
jednostrann zapo íst na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele, na smluvní pozastávky, p ípadn ode íst z bankovní garance i sm nky.
11. Zhotovitel je oprávn n postoupit pen žité pohledávky p íp. jiná práva a závazky vzniklé z jakéhokoliv smluvního vztahu objednatele a zhotovitele na t etí
osoby pouze s písemným souhlasem objednatele, jinak je postoupení neplatné.
12. V p ípad , že dojde ke zm n osob oprávn ných jednat za zhotovitele, které jsou uvedené ve smlouv , je zhotovitel povinen neprodlen o tom informovat
objednatele, a to formou doporu eného dopisu. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, nemusí objednatel p ihlížet k úkon m provedených osobami neuvedenými ve smlouv jako oprávn né k zastupování zhotovitele.
13. Smluvní strany výslovn prohlašují, že podepsáním této smlouvy dochází k zániku smluvního vztahu, který vznikl ješt p ed uzav ením této smlouvy na základ objednávky vystavené objednatelem a jejím p ijetím ze strany zhotovitele. Veškeré podmínky d íve dojednané a vztahující se k p edm tu díla dle l. II
smlouvy jsou nahrazeny podmínkami zakotvenými v této smlouv .
14. Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo byla neplatná i neproveditelná, nebo se neplatnými i neproveditelnými stala, nebude tím dot ena platnost
této smlouvy obecn . Strany se zavazují nahradit neplatné nebo neproveditelné ustanovení platným i proveditelným ustanovením, které se pokud možno blíží
hospodá skému ú elu neplatného nebo neproveditelného ustanovení.
15. Smlouva nabývá ú innosti dnem podpisu ob ma smluvními stranami. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dva stejnopisy.
16. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v pr b hu pln ní p edm tu smlouvy, budou použity tyto doklady, a to v po adí
1.text smlouvy o dílo
2.VSOP
3.soubor zadání, stavební deník
4.zápis o p edání staveništ
5.cenová nabídka zhotovitele
6.zápis o odevzdání a p evzetí díla
Všeobecné stavební obchodní podmínky jsou uvedeny na internetu na www.unistav.cz a jsou platné a ú inné od 1.3.2006.

…………………………………………………………………
Ing. Miroslav Friš,
p edseda p edstavenstva Unistav a.s. a generální editel
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