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Návrh smlouvy o dílo 

„Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“ 

 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice   
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice   
Zastoupený: ve věcech smluvních – Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
                    ve věcech technických – Ing. Svatoplukem Běrským, vedoucím odboru majetkového, bytového 

a investic 
                                     – Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace investic 

odboru majetkového, bytového a investic   
 __________________________________________  
 
IČ:  00845451   
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH)   
Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu:  19-11622-761/0100 (příjmový) 
 11622-761/0100 (výdajový)     
 __________________________________________  
 
dále jen Objednatel    
 
 
a   
 
…………………………….   
…………………………..  
Zastoupený:    …………………………………………….. 

 ve věcech smluvních: …………………….  
  
 __________________________________________  
 
IČ: …………………..   
DIČ: …………………  
Peněžní ústav: ………………….  
Číslo účtu:  ……………………  
 __________________________________________  
 
dále jen Zhotovitel    
 
 
 
Obchodní společnost zapsaná v ……………………………………..…………………….. 
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Obsah návrhu smlouvy o dílo 
 
I. 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 se rozsah  
a obsah vzájemných práv a povinností ze smlouvy o dílo vyplývajících bude řídit příslušnými 
ustanoveními citovaného zákoníku a dále tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536  
a násl. tohoto zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části 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 straně. Strany prohlašují,  
že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody při provádění díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci 
objednatele k nahlédnutí. 

4. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při realizaci  
díla „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Energetické úspory objektu 

Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“. Zhotovením díla se rozumí zateplení budovy  
a instalace nového zdroje tepla včetně rekonstrukce otopné soustavy.    

2. Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s  dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

3. Rozsah  předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou 
firmou ASA Expert, a.s., Konečného 12, 710 00 Ostrava, zak. čís. 118/8/2012 z 10/2012.  

    4.     Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
           -   zajištění vytýčení inženýrských sítí,  
             - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru  

k   řádnému provedení díla, 
             -  výroba a instalace identifikační tabule stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)  
        - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících  

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
        - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona   

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů,   

        - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude    prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

       -  zřízení a odstranění zařízení staveniště,  
       - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění  

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů,  

       - udržování stavbou dotčených komunikací v čistotě, 
       - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
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 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady    
vyměřených poplatků a nájemného, 

 -  provedení přejímky stavby.  
5.   Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit  

za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
6.  Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 

uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
7.   Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost  

a na své nebezpečí. 
8.   Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědností osob 
(např. stavbyvedoucí, stavební dozor, atd.) dle stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek   
a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v  pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

9. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí subdodavatelů. Seznam subdodavatelů 
s identifikačními údaji a se specifikací subdodávek je nedílnou součástí smlouvy a dílo. Zadavatel 
vymezuje tu část plnění, která nesmí být zadána subdodavateli takto: vnější kontaktní systém 
(VKZS) ETICS. Ostatní části plnění mohou být realizovány subdodavateli.  

    
 III. Vlastnictví 

1.  Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. 
  

 IV. Místo plnění 
1. Místo plnění díla je vymezeno v projektové dokumentaci, jedná se o budovu radnice městského 

obvodu, Těšínská 87/281, PSČ 716 00 Ostrava-Radvanice na pozemku par.č. 2098  
v k.ú. Radvanice.  

 
 V. Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy  
o dílo a po předání a převzetí staveniště na základě písemného protokolu.    

2.   Termíny realizace jsou stanoveny takto: 
 Předpokládaný termín  předání a převzetí  staveniště : 24. 6. 2013 
 Předpokládaný termín zahájení stavebních prací : 26. 6. 2013 
 Předpokládaný termín dokončení stavebních prací : 26. 9. 2013 
 Předpokládaný termín  předání a převzetí  díla : 27. 9 - 30. 9. 2013 
 Počátek běhu záruční doby: 1.10.2013 
 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do                              

95 kalendářních dnů od převzetí staveniště na základě písemného protokolu o převzetí díla.  
3.  V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené. 
4.    Termín dokončení je závislý  na řádném  a  včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých  
       ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel 
       v prodlení s provedení závazku.  
5.    Nedojde-li  mezi  stranami  k  jiné  dohodě, prodlužuje  se termín dokončení  díla  o dobu shodnou   
       s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.         
6.    Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 5 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, 
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            ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně Objednatele. 
7. Před  započetím dalších prací vyhotoví  smluvní strany zápis, ve  kterém  zhodnotí  skutečný 

technický stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 
     8.  Zhotovitel je oprávněn  dokončit práce  na díle i před  uplynutím lhůty  plnění a Objednatel   

je povinen dříve dílo převzít. 
     9. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
     10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli  

bez vad a nedodělků v souladu se zadávací projektovou dokumentací. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá 
nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.             

11. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, 
protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí 
vztahující se k předmětu díla. 

 
VI. Cena díla  

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
        
  Cena za stavební práce – zateplení: 

             Cena bez DPH   ……………..,-- Kč 
             DPH  21%   ……………..,-- Kč 
             Cena vč. DPH   ……………..,-- Kč 

  
 Cena za stavební práce – zdroj tepla: 

             Cena bez DPH   ……………..,-- Kč 
             DPH  21%   ……………..,-- Kč 
             Cena vč. DPH   ……………..,-- Kč 

  
 Rezerva na vícepráce ve výši 4,9 % nabídkové ceny bez DPH ……………..,-- Kč 

             DPH  21%   ……………..,-- Kč 
             Rezerva vč. DPH   ……………..,-- Kč 
 
 (vyplní uchazeč) 
                

2.   Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti) 
smlouvy.   

3.  Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit  
za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.     

4.   Cena zahrnuje veškeré profesně  předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla 
v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů  
a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, 
předpokládané inflační vlivy apod. 

 5.   Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

6. Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, 
které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat 
ceně uvedené v ceníku ÚRS. Tyto vícepráce je možné realizovat do výše méněprací. Pokud nejsou 
u projektu méněpráce, poté je možné čerpat z rezervy  a to do maximálně stanovené  výše 4,9 %   
nabídkové ceny. 
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7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané 
dokumentace.  

8.   V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. 
na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a to ve 
dvou vyhotoveních.   

9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
ukončení díla. 

10.  Součástí této smlouvy je kalkulace  nákladů, která  tvoří  přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová 
kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo. 

11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo 
Zhotovitelem  a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě budou sledovány a musí být 
zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku 
dříve, než bude započato s jejich realizací. 

12.  Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku 
nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat Objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu 
DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.  

13.  Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se 
seznámil s  poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,  
a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové 
dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.           

 
VII. Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturace 
bude v režimu přenesené daňové povinnosti.  

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad  
dle  § 28   citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky, 
b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo   

smlouvy), 
c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,  
d)  název, sídlo IČ a DIČ Objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje 

(odbor majetkový, bytový a investic), 
e) číslo a datum vystavení faktury, 
f) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti-aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH“, 
g) lhůtu splatnosti faktury, 
h) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, 
i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 
k)    u stavebních prací bude uveden kód CZ-CPA. 

4.  Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně dva pracovní dny před  
vystavením faktury.  

5.   V souladu s  ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění 
uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce.  Zhotovitel vystaví faktury za dílčí zdanitelné 
plnění v měsíčních cyklech. Nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených 
Objednatelem a technickým dozorem stavebníka /TDS.     
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6. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně 
provedených prací a dle harmonogramu přípravy a realizace díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur je 
dohodou stanovena 30 kalendářních dnů  po jejich doručení Objednateli. Fakturované položky 
budou rozděleny na investiční a opravy. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, 
MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,  
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.   

7. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré 
dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež 
bude vystavena v souladu s  odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude 
vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků.  
Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad  
a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu 
uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol 
podepsaný oběma stranami.    

8. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude 
chybně vyúčtována cena, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl, 
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši, 
d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.  

 Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu  
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet  
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

9.   Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s  ohledem na   tok  financí  ze  statutárního  města 
Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut 
další postup plnění smluvních vztahů včetně úprav smluvních vztahů. 

10. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.  
 Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. 
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, 

nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.  
12. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou 

prostřednictvím pošty. 
13. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. 
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

 
VIII. Jakost díla  

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při 
dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, zadávací dokumentaci pro provádění stavby a podkladům k zadávacímu řízení 
a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály a konstrukce, 
vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného 
zákona a technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel dodrží technickou specifikaci zdroje 
tepla a technologické pravidla realizace ETICS a další technické parametry navrhované v PD a to 
zejména  celkový výkon zdroje tepla, výkon OZE  a maximální součinitele prostupu tepla, materiál 
a tloušťku izolantu. 

2.  Zhotovitel  je  povinen  postupovat při provádění díla v  souladu se zadávací dokumentací  
s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů 
stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami  
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bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů 
pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.  

        Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3.    V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v  souladu          
s  platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací 
dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.     

4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí. 

5.  Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, 
které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6.  Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů.     

 
IX. Staveniště  

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 
2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí  

na své náklady měření jejich odběru. 
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto 

termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru staveniště. 

6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem  o odpadech a vyhlášky  
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen 
písemný doklad.  

8.    Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.  
 
X. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby  

bez  zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny 
Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují 
nevhodná řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry a toto potvrdí svým 
podpisem.  

3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten  
se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel  
i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4.  Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla, 
nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady. 
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6. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, 
jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel 
bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím 
písemném upozornění Objednatele. 

7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen  
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

9.  Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných 
subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně 
případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách.  

        Dále je Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona č. 309/2006 Sb.,  
o zajištění BOZP na stavbách, vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) 
poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho 
zapojení do realizace stavby, brát v úvahu jeho podněty a pokyny.      

     10.  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla  dodržení  veškerých  bezpečnostních opatření                     
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu              
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

11.  Zhotovitel  je  povinen při  realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a hygienické 
právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 
které se týkají jeho činnosti, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Zhotovitel je povinen na svůj náklad 
zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na 
ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek. 

12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na 
všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.         

13. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

        Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

14.  Zhotovitel  je  povinen  v  průběhu  plnění  předmětu  díla  v  pravidelných   intervalech (zřejmý 
postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla zhotovitel předá objednateli 
pořízené fotografie na CD nosiči. 

15.  Zhotovitel, ani osoba s ním spojená, nesmí provádět technický dozor stavebníka. 
 
 XI. Stavební deník a kontrolní dny 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, 
denních záznamů a příloh. 

2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací  
od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací 
orgány státní správy a Objednatelem. 

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
své stanovisko. 

4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje: 
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a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 
c) přehled smluv včetně dodatků a změn, 
d) seznam dokladů,  
e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a provedení, 
f) jména a příjmení pracovníků pracujících na stavbě, 
g) popis a množství provedených prací a jejich časový postup, 
h) dodávky materiálů pro stavbu, 
i) nasazení mechanizačních prostředků, 
j) číslo projektu.  

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy 
pevnými. 

6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. 

7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor 
stavebníka a projektant. 

8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí 
k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem  
do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel bude Objednateli předávat originál denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel 
s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do  stavebního  deníku.  
V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným 
dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to,  
že s obsahem záznamu souhlasí. 

11. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny 
kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.  

 
 XII. Předání díla 

1. Objednatel převezme po dokončení dílo. 
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. 
3. O předání díla, nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše Zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení díla, 
b) označení Objednatele a Zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části, 
e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá, 
f) datum a místo sepsání zápisu, 
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla), 
k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla), 
l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 

4. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části  
dle technických norem a předpisů, atestech a dokumentaci podle této smlouvy. 
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5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 

  XIII. Záruční podmínky a vady díla 
1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. 
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době. 
4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 

příčinou bylo porušení jeho povinností. 
5. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce  v délce 60 měsíců.  Na ostatní dodávky 

materiálů a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení 
nenabízí delší záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.   

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. 
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 

Zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

8. Zhotovitel započne s  odstraněním vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, v případě havárie započne 
s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 
10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá a na provedenou opravu poskytne Zhotovitel 

záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku. 
11.  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá. 
 

  XIV. Odpovědnost za škodu 
1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu  

až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud činností Zhotovitele dojde ke 
způsobení škody, včetně škody na zdraví, objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývající ze zákona, ČSN nebo vyplývající z této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese zhotovitel. Toto ustanovení se nevztahuje na 
případ, kdy Objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.                                             

2.   Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody, nebo jejich zmírnění. 
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla nebo 

v jeho v souvislosti jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 
 XV. Sankční ujednání 

1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 560 a násl.   
obchodního zákoníku. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel 
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5.    Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta 
bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku 
Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.   
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6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok  
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda  
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 
11. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 

Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
 

XVI.   Pojištění díla              
1.   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit 
objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných 
podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti Zhotovitele za 
škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této 
smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále 
jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že Zhotovitel má postavení pojištěného 
a musí být uzavřena s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území 
České republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní 
pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla 
Objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z  podnikatelské činnosti ve výši 
odpovídající pojistné částce min. 5 mil. Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí 
Zhotovitele maximálně 10%. 
Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti              
po celou dobu trvání této smlouvy. 

3.   Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.   
   
XVII.  Vyšší moc   
     1.    Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách 

a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy. 

     2.    Pokud se  provedení  předmětu díla za  sjednaných  podmínek  stane nemožným v důsledku vzniku              
vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stanu o úpravu smlouvy  
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se původně     
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případ 
dnem doručení oznámení. V případě odstoupení od Smlouvy má Zadavatel právo vypsat novou 
veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění. 

 
XVIII.  Závěrečná ujednání                    
     1.  Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy o dílo na realizaci akce pod názvem  
„Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“ má Objednatel 
udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. ………… ze dne ………., kterým bylo 
rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce, zadané v souladu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se Zhotovitelem: 
……………………………………… za nejvyšší přípustnou cenu  …………….,--Kč, bez DPH.                   

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.  
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3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 
6. 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 je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. 

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

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících  
se předmětu díla. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne, či jinak znemožní. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 
stvrzují svými podpisy. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 
15. Zhotovitel je povinen, po celou dobu realizace předmětu smlouvy, mít uzavřenu pojistnou smlouvu 

tzv. odpovědnost za způsobenou škodu. 
16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. 
17.  Přílohy smlouvy:   příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (oceněný výkaz výměr) 
                                  příloha č. 2 -  Harmonogram díla    
                             příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy 
                                 příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů vč. specifikace.   
                               

 
Za Objednatele         Za Zhotovitele                              
                                        
Datum:  ______________________________  Datum:  __________________________________   
 
Místo:  ______________________________  Místo:  ___________________________________   
 
 
 ____________________________________   _________________________________________    
Mgr. Šárka Tekielová   Tit. Jméno, Příjmení 
 starostka                                                                              jednatel                                
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