
 
 
 
 

POŽADAVKY NA OBSAH SMLOUVY O DÍLO 
evidenční číslo veřejné zakázky: 

 
I. 

Smluvní strany 
 

1. Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni 
se sídlem: Husova 3, 306 05  Plzeň 
zastoupená: Doc. MUDr. Jaroslavem Koutenským, CSc., děkanem 
IČ:    00216208 
DIČ:   CZ 00216208 
číslo účtu:   61633-311/0100 
bankovní spojení:  Komerční banka 
 
kontaktní osoby:  Ing. Jana Vlnasová, tajemnice LFUK 
telefon:   +420377593400 
e-mail:   jana.vlnasova@lfp.cuni.cz 
 
dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“ 
 

2. (Název dodavatele) 
trvalé bydliště / sídlo: 
podnikající pod jménem (pro fyzické osoby):  
sídlo /místo/ podnikání: 
IČ:     
DIČ:     
bankovní spojení:   
číslo účtu:     
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že rozsah a obsah vzájemných 
práv a povinností ze smlouvy vyplývajících se bude řídit obchodním zákoníkem a předpisy 
vztahujícími se k provádění projektové činnosti ve výstavbě a smlouva je uzavřena podle ustanovení 
§ 269 odst. 2 obchodního zákoníku s tím, že na práva a povinnosti v této části neupravené se 
přiměřeně použijí § 536 a násl. obchodního zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující 
tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro 
případ způsobení škody. Pojistná smlouva tvoří přílohu této smlouvy ve výši požadované 
objednatelem. 
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4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, a to 
v celém jejím rozsahu. 



 
III. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Univerzitní 

medicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni - I. etapa“ (dále jen „stavba“), 
projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení a zabezpečit výkon 
autorského dohledu po celou dobu realizace stavby, to vše dle specifikace uvedené v odst. 2 a 
v rozsahu uvedeném v odst. 3 a 4 tohoto článku (dále jen „dílo“). Termín nabytí právní moci 
stavebního povolení se stanovuje nejpozději na 30. 6. 2010. Objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

a)  Inženýrsko – geologický a radonový průzkum: 
• Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu v prostoru staveniště v nezbytném rozsahu pro 

zpracování všech stupňů projektové dokumentace, včetně potřebného hydrogeologického 
průzkumu. Měření objemové aktivity radonu a vyhodnocení podle směrných hodnot a 
zapracování případných opatření ke snížení přírodního ozáření z radonu do projektové 
dokumentace. Předání kompletního průzkumu v osmi vyhotoveních, přičemž z toho dvě 
vyhotovení musí být v digitální verzi na CD (DVD) nosiči, zadavateli ve formátu *pdf. 

 
 

b) Zaměření stávajícího stavu, včetně stavebně technického průzkumu: 
• Předmětem je geodetické zaměření polohopis a výškopis celého staveniště, zaměření stávajících 

objektů, které budou dotčeny stavebními úpravami v rámci stavby. Předání kompletního zaměření 
v osmi vyhotoveních, přičemž z toho dvě vyhotovení musí být v digitální verzi na CD (DVD) nosiči, 
zadavateli ve formátu *pdf. 

 
 
c) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně stavebního povolení v právní 

moci  
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a souvisejícími a prováděcími předpisy 
včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby vydané stavební povolení nabylo právní moci 
nejpozději do 30. 6. 2010. Projektová dokumentace bude obsahovat oceněný položkový rozpočet 
nákladů stavby a bude členěna na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory. Mimo jiné bude 
zahrnovat: 

• vyhodnocení dosavadního postupu, odsouhlasení doplňujících podmínek pro zpracování 
veškerých podkladů, příloh a projektové dokumentace stavby pro stavební řízení 
zadavatelem, 

• obstarání dokladů, stanovisek a vyjádření příslušných či dotčených orgánů státní správy a 
příp. dalších osob (účastníků řízení), která jsou potřebná pro vydání stavebního povolení, 
včetně zapracování požadavků a stanovisek těchto orgánů a osob do projektové 
dokumentace stavby a ostatních podkladů a příloh k žádosti o stavební povolení, 

• zpracování a sestavení veškerých dokladů a všech ostatních příloh k žádosti o stavební 
povolení podle ust. § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) předkládaných ke stavebnímu řízení, včetně samotné žádosti o stavební 
povolení, zejm. vypracování kompletní textové a výkresové části projektové dokumentace 
stavby pro stavební řízení v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
stavby, 

• účast při stavebním řízení, spolupráce a podpora zadavatele při jednáních a správních 
řízeních, 

• spolupůsobení při obstarávání souhlasu účastníků stavebního řízení, 
• zajištění a provedení doplňků a změn podkladů a dokladů, popř. ostatních příloh 

dokumentace k žádosti o stavební povolení přikládaných, příp. změn samotné žádosti o 
stavební povolení včetně doplňků a změn projektové dokumentace stavby podle požadavků, 
resp. podmínek stavebního úřadu nebo jiného dotčeného orgánu státní správy či účastníka 
řízení, které vyplynou ze stavebního řízení, 
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• zapracování podmínek, popř. jiných výsledků stavebního řízení do dokumentace, která byla 
přiložena k žádosti o stavební povolení a do projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, 
pokud je to účelné a potřebné, 



• vypracování předběžného rozpočtu na základě předběžných výměr a agregovaných položek, 
• předání dvanácti vyhotovení příslušné projektové dokumentace a všech ostatních příloh 

k žádosti o stavební povolení včetně kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu 
řízení, přičemž dvě vyhotovení na CD (DVD) nosiči ve formátu *pdf nebo *dwg. 

 
 

d)  Zpracování realizační dokumentace stavby (RDS), která bude použita pro výběr zhotovitele 
a realizaci stavby: 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a souvisejícími a prováděcími předpisy 
(zejména Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) včetně dokladů o výsledcích jednání 
s příslušnými orgány a organizacemi. Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci 
stavebních objektů (profesí) a dokumentací a vnitřního vybavení, včetně technologického vybavení. 
Bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby podle ust. 
§ 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Výkaz výměr a technické podmínky 
budou ve všech sadách projektové dokumentace (sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný 
položkový rozpočet nákladů stavby). Výkaz výměr a oceněný položkový rozpočet budou členěny na 
stavební objekty, objekt vnitřního vybavení a technologické části stavby a bude zadavateli (ve 
smlouvě pak objednateli) rovněž v elektronické podobě ve formátu slučitelném s *.xls. Technické 
podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. 
 
Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné: 

• zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu stavby v členění objektové 
soustavy, 

• zpracování soupisu prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, ne 
však s odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních firem, 

• zpracování kompletního a přesného výkazu výměr jako součást zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele stavby, 

• zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu stavby, 
• předání šesti vyhotovení příslušné projektové dokumentace pro provedení stavby, přičemž 

dvě vyhotovení na CD (DVD) nosiči ve formátu *.pdf nebo *.dwg. 
 

e) Výkon autorského dozoru projektanta 
V rámci autorského dozoru bude zhotovitel zabezpečovat zejména: 
• účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
• kontrola dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené 

v pravomocných rozhodnutích podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a souvisejícími a prováděcími předpisy s poskytováním vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby (realizace stavby), 

• účast na pravidelných kontrolních dnech a na mimořádných jednáních svolaných zadavatelem 
(investorem), příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora nebo dodavatelem 
stavby, 

• průběžná kontrola stavebních prací na staveništi, zejména zda dodavatel stavby dodržuje soulad 
prováděné stavby s projektovou dokumentací pro stavební povolení a s projektovou dokumentací 
pro provedení stavby, 

• podávání vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, 
• vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací nebo 

ke změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo zadavatelem (investorem), 
příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku 
nebo do protokolu z kontrolního dne, 

• spoluúčast s technickým dozorem zadavatele (investora), příp. zadavatelem pověřenou osobou 
zajišťující technický dozor investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to 
vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy, 

 strana 3

• spoluúčast s technickým dozorem zadavatele (investora), příp. zadavatelem pověřenou osobou 
zajišťující technický dozor investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 
prací prováděných dodavatelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných 
dodávek a prací (certifikáty, atesty apod.), 



• provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování 
vyjádření na kontrolních dnech, 

• v případě nutnosti neprodlené informování zadavatele (investora) a technického dozoru investora, 
příp. zadavatelem pověřené osoby zajišťující technický dozor investora o všech závažných 
okolnostech souvisejících s prováděním výstavby, 

• účast na předání a převzetí stavby nebo její části, 
• zpracování kontrolní zprávy min. 1x čtvrtletně, v níž budou popsána všechna zjištění, které 

nebudou zaznamenána v jiných písemných dokumentech (stavební deník, zápisy z kontrolních 
dnů). 

3. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 písm. d) tohoto článku zpracuje zhotovitel návrh 
časového a finančního harmonogramu stavby. 

4. Celkový součet nákladů - cena stavby dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
nesmí přesáhnout částku 220 mil. Kč bez DPH, pokud nebude zadavatelem stanoveno jinak.  

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla v těchto termínech: 

       Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně stavebního povolení v právní 
moci, inženýrsko-geologického a radonového průzkumu a zaměření stávajícího stavu, včetně 
stavebně technického průzkumu do ____.  

 Realizační dokumentace stavby (RDS) do ____. 

 Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace 
stavby na písemnou výzvu objednatele a ukončen po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí 
k předmětné stavbě. 

2. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je sídlo zadavatele dle článku I., pokud nebude 
zadavatelem stanoveno jinak. 

3. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby, přičemž výrobní výbory se budou konat na 
adrese zadavatele, pokud nebude zadavatelem stanoveno jinak. 

4.  Předpokládaný termín zahájení prací: 15. únor 2010. 

 
V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody. 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran přiměřeně 
ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku. 

2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno ve 
smluveném termínu osobně v sídle objednatele, a to na základě předávacího protokolu. 

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel 
prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

4. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny provedení a 
předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho 
část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího 
řízení. 

5. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost 
potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

6. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou 
předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem. 

 strana 4

 



VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

1.1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR nebo 
předpisům Evropského společenství, 

1.2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropských 
společenství, technické specifikace a normy, 

1.3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

1.4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
1.5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a 

řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci, 
1.6. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou 

formou (dle pokynů objednatele), 
1.7. neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících 
vliv na plnění smlouvy. 

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran 
a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 
VII. 

Cena díla 
1. Cena za zpracování předmětu smlouvy bude stanovena dohodou mezi smluvními stranami a bude 

stanovena takto: (vzor tabulky)  

 části plnění    cena bez DPH  DPH (19% / 5%)        cena včetně DPH 
                  (v Kč)       (v Kč)               (v Kč) 
 

• za inženýrsko – geologický a radonový průzkum, 
• za zaměření stávajícího stavu, včetně stavebně technického průzkumu, 
• za zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení včetně SP v právní moci, 
• za zpracování realizační dokumentace stavby (výběr zhotovitele stavby) 
• za výkon autorského dozoru. 

  
 CENA CELKEM (v Kč)   

2. Součástí sjednané ceny musí být veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro 
řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky. 

3.  Nabídková cena musí obsahovat i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy. 

4.  Cena díla bude cenou nejvýše přípustnou a bude platit po celou dobu platnosti smlouvy. 

5.  Zhotovitel bude zodpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

 
 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo bude zadavatelem placena dílčími úhradami po řádném dokončení jednotlivých etap díla 
a po podpisu protokolu o předání a převzetí jejich výstupů (částí díla) a jejich řádném předání takto: 
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• cenu za provedení inženýrsko – geologického a radonového průzkumu, zaměření stávajícího 
stavu, včetně stavebně technického průzkumu, zhotovení projektové dokumentace pro stavební 
povolení (DSP)  a zajištění stavebního povolení uhradí zadavatel po podpisu předávacího 



protokolu o předání a převzetí části díla/dokumentace a po nabytí právní moci stavebního 
povolení. 

• cenu za vyhotovení realizační dokumentace stavby (RDS) uhradí zadavatel po podpisu 
předávacího protokolu o předání a převzetí části díla/dokumentace  

• cenu za výkon autorského dozoru bude zadavatel hradit od okamžiku předání staveniště 
dodavateli stavby v rovnoměrných měsíčních splátkách za poskytnutá plnění ve 
stanoveném rozsahu, a to až do výše 70% z celkové ceny za autorský dozor. Zbývajících 30% 
z ceny za autorský dozor uhradí zhotovitel po kolaudaci stavby. 

3. Zadavatel bude hradit cenu za jednotlivé části díla na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem po řádném splnění příslušné části díla. Daňový doklad musí splňovat 
všechny náležitosti stanovené zvláštními právními předpisy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou daňové doklady, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „faktura“). 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. 
Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady 
škody apod.). 

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené ve smlouvě. 

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

IX. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

X. 
Vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až při 
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak. 

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě.  

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
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XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy dle vlastního návrhu, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nepředá zadavateli pravomocné stavební povolení do termínu navrženého v 
nabídce (dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy), je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši (hodnocená položka – navrhne dodavatel) -- Kč. 

3. Nebude-li zhotovitel provádět autorský dozor dle čl. III. odst. 2 písm. e) v souladu s ustanovením této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši dvojnásobku 
diskontní sazby ročně, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X., odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, bude zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 % z ceny dotčené části díla dle této smlouvy. 

7. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI., odst. 1.7. této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
30.000,-- Kč.  

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 
 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle toho 
smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

3.1. neprovedení díla nebo jeho části ve sjednané  době plnění, 
3.2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
3.3. nedodržení smluvních ujednání o vadách, 
3.4. neuhrazení ceny díla po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá 

výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou 
škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  
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5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Řídící orgán OP VaVpI (MŠMT 
- dále jen ŘO OP VaVpI) má v rámci kontroly dle čl. 5 právo přístupu i k těm částem nabídek, smluv a 
souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako 
obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy (např. §11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, v platném znění). ŘO OP VaVpI je oprávněn obdobným způsobem kontrolovat i případné 
subdodavatele vybraného dodavatele. Tato povinnost platí po dobu nejméně 10 let a zároveň 
nejméně do roku 2020, a to podle toho, co uplyne později. 



6. Zhotovitel se zavazuje respektovat Pravidla pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, zejména pak 
části B. a Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI v rozsahu těchto dokumentů platných pro 
dodavatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

11. Přílohy smlouvy: 

- pojistná smlouva pro případ způsobení škody 

- subdodavatelské schéma 

- plán organizace postupu provádění předmětu smlouvy 

 

 

 
V Plzni dne:      V ____________ dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
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