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Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku
,,Generálni zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu
,Revitalizace NKP vlašský dvůr"'
1. část VZ: SO 01 - SO 06: Zpevněné p|ochV park; Veřejné osvětleni a kamerový
sYstém; Napojeni kamer na MP; Stavební úpravV WC pro veřejnost dole; Stavební
úpravV WC pro veřejnost u podla; Stavební úpravY WC - Pacákov'y sad'y " plošina

Objednatel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojeni:
(dál jen jako ,,Objednatel")

Město Kutná Hora
Havličkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
00236195
CZ00236195
starostou města
200037-444212389/0800

a
Zhotovitel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
zapsán v obchodním rejstříku

GREEN PROJECT s.r.o.
Průhonice, Dobřejovická 194, psč 25243
27195783
CZ27195783
jednatelem
vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
103585

bankovní spojeni:
(dále jen jako ,,Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále též jen ,Smluvní strany" jednotlivě jen jako ,,Smluvní strana")
uzavírají dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
tuto

smlouvu o dílo
(dále též jen jako ,,Smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem
být touto Smlouvou vázány, uzaviraji tuto Smlouvu.
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PREAMBULE
Lokalita parku pod vlašským dvorem je kulturní památkou a veškeré zásahy v ni
prováděné podléhají schváleni závazným stanoviskem přIsIušného obecního úřadu
s rozšířenou působnosti v tomto případě MěÚ Kutná Hora - odbor památkové péče a
školství.
Objednatel na základě projektu s názvem ,,Revitalizace NKP vlašský dvůr",
spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionálni rozvoj,
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen jako ,,Projekt") realizuje
revitalizaci národní kultúrni památky, jejímž cílem je mimo jiné stavební obnova a
zpřístupněni a zatraktivněni této památky UNESCO. Součásti projektu je mimo jiné
technická a stavební obnova budovy Vlašského dvora - především odstranění
havarijního stavu opěrné zdi, odstraněni havarijního stavu kanalizace, odstraněni
nevyhovujíciho stavu elektroinstalaci, obnova památkových hodnot - zrestaurování
maleb, kamenných portálů, atd., obnova parku, kte'ý je součásti NKP vlašský dvůr,
digitalizace památky a mobiliáře a jejich zpřistupněni veřejnosti, zvýšeni bezpečnosti
návštěvníků a zpřistupněnÍ památky znevýhodněným skupinám apod.
Smyslem obnovy parku je odstraněni havarijního či nevyhovujiciho stavebního stavu
dílčích části parku (opěrné zdi) a zatraktivněni parku pro návštěvníky a jeho
zpřístupněni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.
Realizace Projektu je a bude probíhat v úzké spolupráci několika dodavatelů, kteří
se zavazuji postupovat ve vzájemné kooperaci a poskytovat si nezbytnou
součinnost, kdy jedním z těchto spolupracujícich dodavatelů bude Zhotovitel.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
Účelem této Smlouvy je sjednáni podmínek pro realizaci díla, jehož zadáni vychází
z Projektové dokumentace, která je přílohou této Smlouvy.
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
dílo v souladu s jeho specifikaci a v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a za
podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě (dále též jen jako ,,Dílo")
a závazek Objednatele Dílo a jeho části ve lhůtách převzít a zaplatit za něj cenu
způsobem a ve výši sjednaným touto Smlouvou.
Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízeni na podlimitní
veřejnou zakázku s názvem ,,Generálni zhotovitel stavby - obnova parku v rámci
projektu ,Revitalizace NKP vlašský dvůr"' vedeného Objednatelem jako zadavatelem
veřejné zakázky (dále jen jako ,Zadávací řízeni"). Nabídka Zhotovitele byla
vyhodnocena jako nejvhodnější. Zadávací dokumentace včetně všech zadávacích
podmínek a příloh, dodatečných vysvětleni a informaci poskytnutých zadavatelem
v průběhu zadávacího řízeni, jakož i nabídka Zhotovitele a jeho vysvětleni a
objasněni, která uvedl v průběhu zadávacího řízeni, především stran popisu
technologie (zařízeni, materiál) a způsob provedeni jsou pro plnění této Smlouvy
závazné.
Zhotovitel ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst, 2 občanského zákoníku
prohlašuje, že předmět plněni této Smlouvy odpovídá předmětu jeho podnikatelské
činnosti a Zhotovitel disponuje veškerými podnikatelskými oprávněními k jeho
realizaci, popř. se souhlasem Objednatele tato podnikatelská oprávněni zajisti
prostřednictvím svých poddodavatelů. S ohledem na to se Zhotovitel zavazuje
postupovat při plněni této Smlouvy s odbornou péči.
Smluvní strany ve vztahu k ust. § 433 Občanského zákoníku souhlasně prohlašuji,
že obsah této Smlouvy sjednávají s ohledem na postavení Zhotovitele jako
profesionála.
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V návaznosti na předchozí odstavec této Smlouvy pak Zhotovitel prohlašuje, že
obsahové vymezeni Díla tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci pro
provedeni díla (dále jen jako ,Příslušná dokumentace"), považuje za vhodné,
správné a úplné. Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborného názoru lze Dílo
popsané v této Smlouvě ve sjednaném terminu řádně provést. Smluvní strany si
výslovně sjednávají, že toto prohlášeni má ve vztahu k Příslušné dokumentaci pro
provedeni Díla obdobné účinky, jako přezkum pokynů Objednatele Zhotovitelem ve
smyslu ust. § 2594 Občanského zákoníku, a že za okamžik, při kterém mohl
Zhotovitel s vynaložením odborné péče nejpozději zjistit vady Příslušné
dokumentace, se považuje okamžik uzavřeni této Smlouvy.
V případě rozporů bude rozsah předmětu Díla dle této Smlouvy posuzován v tomto
pořadí, pokud se týká podkladů:
i.
tato Smlouva,
ii.
Zadávací dokumentace,
iii.
cenová nabídka Zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu dle dalších ustanoveni a příloh této
Smlouvy formou komplexní dodávky ,,na klič" a předat je Objednateli úplné bez vad.
nedodělků a nedostatků a zcela hotové tak, aby bylo funkční, hospodárně
provozovatelné a provozně bezpečné.
Smluvní strany dále prohlašuji, že součásti průběhu Zadávacího řízeni byla rovněž
možnost prohlídky místa plněni.
Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedeni Díla nezbytné.
Obsah a rozsah Díla je určen Příslušnou dokumentaci vypracovanou:
1. část
SO 01 Zpevněné plochy park
PD, zpracovatel ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB, Hlavni 325, 500 08 Hradec
Králové
SO 02 Veřejné osvětleni + Kamery park
Projekt Obnova parku pod vlašským dvorem: zpracovatel Honor spol. s r. o., se
sídlem Brněnská 687, 664 42 Brno - Modřice, IČO: 416 03 524
Kutná Hora, hradby - Studie osvětleni hradeb v parku pod vlašským dvorem:
zpracovatel AST, atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 1, 161 00 Praha 6,
IČO: 24302741
Obnova parku pod vlašským dvorem - technická zpráva, zpracovatel ATELIÉR
DOPRAVNÍCH STAVEB, Hlavni 325, 500 08 Hradec Králové
SO 02.2-KH - Elektro situace veřejného osvětleni, zpracovatel ATELIÉR
DOPRAVNÍCH STAVEB, Hlavni 325, 500 08 Hradec Králové
SO02.3-KH- Elektro situace nn + kamery, zpracovatel ATELIÉR DOPRAVNÍCH
STAVEB, Hlavni 325, 500 08 Hradec Králové
SO02.4-KH- Blokové schema, zpracovatel ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB,
Hlavni 325, 500 08 Hradec Králové
SO 03 Napojeni kamer na Městskou Rolicii (MP)
PD, zpracovatel ATELIÉR DOPRAVNICH STAVEB, Hlavni 325, 500 08 Hradec
Králové
SO 04 Stavební úpravy WC pro veřejnost dole
PD (DPS), zpracovatel Architektonická a projektová kancelář, Heřmanova 323,
Hradec Králové 500 02, IČO: 275542238
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SO 05 Stavební úpravy WC pro veřejnost u podla
PD (DPS), zpracovatel Architektonická a projektová kancelář, Heřmanova 323,
Hradec Králové 500 02, IČO: 275542238
SO 06 Stavební úpravy WC-Pacákovy sady+plošina
PD, zpracovatel
autorizovaný hlavni projektant,
2. část
SO 07 Opěrné zdi etapa la
PD, zpracovatel Kutnohorská stavební, s.r.o., IČO: 451 44 788, se sídlem Benešova
316/9, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
1.12.

1.13.

Příslušná dokumentace byla součásti zadávací dokumentace pro Zadávací řízeni a
považuje se dle dohody Smluvních stran za pokyn k provedeni Díla ve smyslu ust.
§ 2594 Občanského zákoníku. Zhotovitel v rámci přípravy své nabídky obsah
Příslušné dokumentace s vynaložením odborné péče přezkoumal před podáním své
nabídky. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se před podáním nabídky řádně
seznámil s Příslušnou dokumentaci, a tu považuje za řádně zhotovenou, kompletní,
zcela úplnou a proveditelnou.
Předmětem Smlouvy je provedeni Díla, sestávajícího se z několika základních části
- stavebních objektů, které zahrnuji, nikoliv však výlučně niže uvedené činnosti:
1. část
i. SO 01 Zpevněné plochy
V rámci tohoto SO by měly být mimo jiné realizovány především tyto
činnosti: zemni práce včetně bouráni, schodišt'ové konstrukce a rampy,
1N-line dráha, chodníky, obruby, mobiliář, zatravněni, přírodní jezírko:
některé práce v rámci tohoto SO již byly realizovány a další část
obnovy bude pokračovat.
ii. SO 02 veřejné osvětleni a kamerový systém
V rámci tohoto SO by mělo mimo jiné dojit k instalaci osvětleni
jednotlivých části parku, včetně opěrných zdi a dále k instalaci stožárů
pro kamerový systém, to vše včetně vybudováni nezbytné
elektroinstalace a napojeni.
iii.
SO 03 Napojeni kamer
V rámci tohoto SO jsou mimo jiné řešeny rozvody a napojeni
kamerového systému na kamerový systém města - Městskou policii.
iv.
SO 04 Stavební úpravy WC pro veřejnost dole
V rámci tohoto SO jsou mimo jiné řešeny stavební úpravy WC na parč.
č. 4, k. ú. Kutná Hora, v areálu parku pod Vlašským dvorem. je řešena
výměna venkovních výplni otvorů a dřevěný obklad fasády.
v. SO 05 Stavební úpravy WC pro veřejnost u podla
V rámci tohoto SO jsou mimo jiné řešeny stavební práce na objektu
WC pro veřejnost v areálu parku pod Vlašským dvorem; jsou navrženy
2 kabiny WC, na parc. č. 4, k. ú. Kutná Hora, v areálu parku pod
vlašským dvorem
vi.
SO 06 Stavební úpravy WC na parč. Č.2, k.ú. Kutná Hora - Pacákovy sady
+ plošina
V rámci tohoto SO je mimo jiné řešena výstavba a instalace vertikálni
plošiny pro imobilní, Plošina bude umístěna vedle přístupového
schodiště do parku, z terasy (střecha WC) od Vlašského dvora.
stávající wc pod schody zůstávají a je v nich nově umístěna WC
kabina pro imobilní. WC bude využíváno jako dosud.
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2. část
vii. SO 07 Opěrné zdi etapa la
V rámci tohoto SO je řešena mimo jiné oprava havarijního stavu kamenné
ohradní zdi na pozemku parč. č. 2, k. ú. Kutná Hora. Budou realizovány tyto
činnosti: odstraněni dřevin a porostu, zemni práce, rozebráni narušeného
zdiva, základy, zesilováni opěrných zdi, přezdíváni opěrných zdi, zpevněni
zdiva pomoci zemních kotev, oprava povrchů stávajících zdi, oprava koruny
zdi, odvodnění rubu zdi, terénni úpravy, schodiště, zámečnické výrobky.
Dílo se dále sestává zejména z:
i. převzetí staveniště s vyhotovením protokolu o přejímce s případným
provedením kontrolního zaměřeni, přešetřeni staveniště s ohledem na
stávající podzemní i nadzemní konstrukce a vedeni inženýrských síti ve
vztahu k zajištěni bezpečnosti práce a bezpečnosti těchto konstrukci
a vedeni vyplývajicich zejména z dokumentů tvořících stavební povoleni
a současně i k zjištěni případných překážek bránicích provedení díla;
'ii, provedeni přípravy případných bouracích prací včetně odvozu a uloženi suti,
zeminy či jiného materiálu podle platných předpisů s tím, že případný zábor
veřejných prostranství je nákladem Zhotovitele a je zahrnut v ceně Díla.
Vyřízeni všech nutných vyjádřeni a povoleni potřebných k provedení záboru
(policie ČR, odbor dopravy atd.) je taktéž zahrnut v ceně Dila;
iii. provedeni hlavních stavebních prací, tj. provedeni vestavby, přístavby,
vybudováni nových konstrukci, komunikaci a zpevněných ploch, dodávka
příslušných technických zařízeni, výrobků, vnitřních instalačních rozvodů,
osazeni a zabudováni stavebních a zařizovacích prvků, přípojek
inženýrských síti:
iv. provedeni veškerých dodávek, montážních prací a inženýrských činnosti
potřebných k provedeni Díla;
v. provedeni veškerých prací specialistů potřebných pro zhotoveni Díla včetně
nastaveni příslušných systémů podle údajů výrobců jednotlivých prvků
systémů podle zadávací dokumentace nebo podle příslušných obecně
platných předpisů:
vi. provedeni individuálního vyzkoušeni jednotlivých zařízeni, prvků a výrobků,
z nichž se Dílo sestává, provedeni všech zkoušek, revizi a měřeni
předepsaných obecně platnými předpisy nebo Příslušnou dokumentaci a
provedeni komplexního vyzkoušeni Díla:
vii. účast na pravidelných kontrolních dnech stavby svolaných tdi (minimálně lx
týdně), o nichž se smluvní strany zavazuji s dostatečným předstihem
v souladu s touto Smlouvou vzájemně informovat, účast na přejímce a
kolaudaci Díla, zajištěni veškerých dokladů potřebných ke kolaudačnImu
řízeni. Odstraněni veškerých nedostatků Díla včetně vad zjištěných při
přejímce Díla nebo při kolaudaci, pokud za tyto odpovídá Zhotovitel:
viii. zajištěni a předáni veškerých prohlášeni o shodě, technických osvědčeni,
kalibraci, revizi, atestů, certifikátů, protokolů o měřeni, veškerých dokladů
k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách Díla, provozních řádů
s popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součásti Díla,
požadavky na jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny
práce a popisem důležitých komunikačních spojeni a havarijních řádů
s popisem havarijních postupů, požadavků na obsluhu a údržbu jednotlivých
přístrojů, zařízeni nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součásti díla,
záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních
předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů
nezbytných k užíváni Díla nebo požadovaných ve stavebním povoleni atd.
Objednateli;
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zajištěni veškerých manuálů, provozních knih, návodů k obsluze a údržbě
popřípadě dalších dokladů a jejich předáni Objednateli v originále,
přehledně uspořádaných v pořadačích v členěni dle jednotlivých části Díla
(vše v českém jazyce);

x.

1.15.
1.16.

zpracováni dokumentace skutečného provedeni stavby a její předáni
Objednateli, a to včetně geometrického zaměřeni skutečného provedeni
Díla včetně podzemních přípojek autorizovaným geodetem.
a) Dokumentace
skutečného
provedeni
stavby,
která
bude
vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
bude odevzdána ve 3 parě listinného vyhotoveni a 1 vyhotoveni v
digitálni formě při dodrženi dále uvedených zásad:
· do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v průběhu zhotoveni díla,
· ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou
označeny nápisem ,,beze změn",
· každý výkres dokumentace o skutečném provedeni stavby
bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny
zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
xi. Zhotoveni a předáni geodetického zaměřeni stavby v písemné a digitálni
formě (JTSK, B.p.v.), CD ve formátu DGN nebo DWG ve formátu dle
požadavků zadavatele pro vloženi dat do technické mapy města Kutná Hora
(DTMM), kontaktní osoba
odděleni informatiky MěÚ
KH, tel:
, PD bude odevzdána ve 3 parě listinného vyhotoveni a
1 vyhotoveni v digitálni formě (vše v českém jazyce).
xii.
příprava všech podkladů dle ust. § 122 odst. 1 a 2 stavebního zákona a účast
na závěrečné kontrolní prohlídce.
Zhotovitel je povinen přizpůsobit Dílo a prováděni Díla skutečně zjištěnému
geologickému složeni podloži staveniště i stávajícím podzemním a nadzemním
inženýrským sitím.
Veškeré udané standardy a zařízeni specifikované v zadávací dokumentaci a jejich
přílohách se rozumí jako minimálni požadavky ze strany Objednatele. v případě, že
se v zadávací dokumentaci a jejich přílohách nebo v Příslušné dokumentaci
vyskytnou různé požadavky na standard některé části Díla, je vždy platný ,,vyšší"
standard, pokud Smluvními stranami nebude písemně dohodnuto něco jiného.
Provedeni Díla ve ,,vyšším" standardu ve smyslu tohoto ustanoveni Smlouvy se
považuje za plněni díla dle této Smlouvy a nemá vliv na výši ceny Díla. Dílo
zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy musí odpovídat všem platným státním
normám a všem předpisům platným v ČR.

1.17.

Dílo je možno měnit oboustranně podepsanými změnovými listy. Podstatnou
náležitosti změnového listu jsou uvedeni obou Smluvních stran, podepisujících osob,
data a podpisů vymezeni změn Díla, které se změnovým listem sjednávají a dohoda
o změně ceny Díla. Změnovými listy nelze měnit jiný obsah Smlouvy, než vymezeni
Díla, popř. současně se změnou dohody o ceně Díla. Změna Smlouvy jinou, než
písemnou formou, se v rozsahu tohoto odstavce ve smyslu ust. § 564 Občanského
zákoníku vylučuje.

2.
2.1.

TERMÍNY A ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje zahájit, zhotovit a dokončené Dílo předat Objednateli
v terminech stanovených touto Smlouvou.
Smluvní strany konstatuji. že celková doba provedeni Díla je dostatečná a Zhotovitel
je schopen Dílo v dané lhůtě provést a řádně a včas předat Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje Dílo zahájit, provést a dokončit v niže uvedených terminech:

2.2.
2.3.
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1. část
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla bezprostředně po podpisu této
Smlouvy a převzít staveniště do pěti (5) dnů ode dne podpisu této Smlouvy a zahájit
prováděni Díla nejpozději do pěti (5) dnů ode dne převzetí staveniště.
Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nejpozději do 16 měsíců po podpisu této
Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomi, že prováděni Díla SO 01 - SO 06 je závislé na prováděni
SO 07 a je povinen koordinovat průběh prací tak aby dokončeni stavebních objektů
vzájemně nekolidovalo.
Zhotovitel je dále povinen koordinovat průběh prací s akcemi prováděnými v režii
Města Kutná Hora, zejména akci ,,Oprava opěrných zdi v parku pod vlašským
dvorem 2b na p.č. 3 a 9 v k.ú. Kutná Hora"
2. část
Zhotovitel se zavazuje zahájit prováděni Díla SO - 07 bezprostředně po podpisu této
Smlouvy a převzít staveniště do pěti (5) dnů ode dne podpisu této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo nejpozději do 16 měsíců po podpisu této
Smlouvy.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

2.9.

Zhotovitel bere na vědomi, že prováděni Díla SO 07 je závislé na prováděni SO 01 SO 06 a je povinen koordinovat průběh prací tak aby dokončeni stavebních objektů
vzájemně nekolidovalo.
Zhotovitel je dále povinen koordinovat průběh prací s akcemi prováděnými v režii
Města Kutná Hora, zejména akci ,,Oprava opěrných zdi v parku pod Vlašským
dvorem 2b,3 na p.č.3 a 9 v k.ú. Kutná Hora".
Zhotovitel při podpisu této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlaseni
harmonogram prováděni Díla (harmonogram plněni), kde bude vyřešena vzájemná
návaznost stavebních objektů SO 01 - 07, tak aby jejich dokončeni vzájemně
nekolidovalo, a dále aby nekolidovalo s průběhem jiných prací, zejména na akci
,,Oprava opěrných zdi v parku pod Vlašským dvorem 2b,3 na p.č.3 a 9 v k.ú. Kutná
Hora", jak je uvedeno výše.
V případě, že bude Dílo prováděno na části (SO 01 - SO 06 a SO 07 jiným
dodavatelem ), je dodavatel povinen ve spolupráci s objednatelem sestavit
harmonogram prací, tak aby postup prací dodavatelů vzájemně nekolidoval.
Dílo se považuje za provedené za předpokladu, že bylo Zhotovitelem řádně
dokončeno, předáno a Objednatelem převzato.
Zhotovitel je povinen přerušit prováděni Díla na základě písemného příkazu
Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový příkaz postačuje rovněž
záznam do stavebního deníku. Celková délka přerušeni prováděni Díla na základě
takového příkazu Objednatele však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro
provedeni Díla sjednané v této Smlouvě. V ostatních případech lze lhůtu pro
provedeni Díla změnit jen písemnou dohodou Smluvních stran o změně této
Smlouvy.
Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedeni Díla a
každé jeho části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě příkazu Objednatele podle
předchozího odstavce tohoto článku přerušil provádění Díla. Zhotovitel se vždy
zavazuje provést Dílo v co nejkratší době. Doba provedeni Díla se neprodlužuje
v případě, pokud byl příkaz k přerušeni prací na Díle vydán v důsledku porušování
povinnosti Zhotovitele při prováděni Díla.
Objednatel má právo určit provozní dobu Zhotovitele při prováděni Díla, především
začátek a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je
povinen tuto provozní dobu bez výjimky dodržet.
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2.10.

V případě, že dojde z důvodů ležicich na straně Zhotovitele k prodlouženi doby
prováděni Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu a dále
veškerou škodu a případné další náklady, vzniklé z důvodu prodlouženi doby
prováděni Díla, resp. náklady, které bylo z důvodů prodlouženi doby prováděni Díla
třeba vynaložit, zejména pak náklady vzniklé z důvodu následného kráceni dotace, ze
které je Dílo financováno. Zaviněni Zhotovitele se v těchto případech nevyžaduje.

3.
3.1.

CENA
Smluvní cena za zhotoveni Díla je konečná a pevná, nejvýše přípustná a činí částku
ve výši'
1. část
10.340.424,- KČ (slovy: deset milionů tři sta čtyřicet tisíc čtyři sta dvacet čtyři koruny
české) bez DPH;

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Cena díla je sjednána na základě oceněného výkazu výměr a standardů, který byl
v nenaceněné formě součásti zadávacích podmínek veřejné zakázky, a tento je
součásti nabídky zhotovitele a je přílohou č. 2 této smlouvy. Celkové i jednotkové
ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou neměnné po celou dobu plněni dle
této Smlouvy.
Cena za Dílo je stanovena bez DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (,,Zákon o DPH"): k Ceně za Dílo bude
případně připočtena částka DPH, kterou bude Zhotovitel povinen uhradit, případně
deklarovat či přiznat v jakékoli podobě podle Zákona o DPH, ve znění účinném ke
dni zdanitelného plněni.
V případě sjednané změny Díla bude vždy rovněž sjednána úprava ceny Díla
v důsledku těchto změn. Bude-li změna Díla sjednána bez určeni jejího vlivu na cenu
Díla, platí, že změna Díla nemá na cenu Díla vliv. Cena díla bude přiměřeně snížena
o cenu položek ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr zahrnutých, ale
zhotovitelem při realizaci díla neprovedených nebo provedených v menším či
omezeném rozsahu.
Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu ust. § 2620 odst. 2
občanského zákoníku. Na cenu Díla nemá vliv to, že byla sjednána dle rozpočtu
(výkazu výměr), který je přílohou č. 2 této Smlouvy.
Dojde-li při realizaci Díla ke změnám, doplňkům, omezením nebo rozšířeni předmětu
Díla vyplývajícich z dodatečných požadavků Objednatele, případně pokud se při
realizaci Díla zjisti skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla nebo se zjisti
skutečnosti odlišné od Příslušné dokumentace, pak v případě změny u prací
obsažených v položkovém rozpočtu (výkazu výměr) bude změna ceny sestavena na
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které
položkový rozpočet neobsahuje, bude provedena individuálni kalkulace ceny těchto
prací s využitím obecně známých sborníků doporučených cen (ÚRS Praha, a.s. a
RTS, a.s.) pro to období, ve kterém mají být práce realizovány snížené o minimálně
dvacet procent. Nově stanovená cena dle tohoto odstavce podléhá předchozímu
schváleni Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat o skutečnosti,
že bylo vydáno rozhodnuti správce daně o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým
plátcem ve smyslu ustanoveni § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty. Toto
oznámeni je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli obratem po doručeni takového
rozhodnuti správce daně bez ohledu na to, zda toto rozhodnuti již nabylo právni
moci.
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Zhotovitel se zavazuje Objednatele neprodleně písemně informovat o existenci
pravomocného rozhodnuti správce daně o tom, že Zhotovitel je nespolehlivým
plátcem daně ve smyslu ustanoveni § 106a Zákona o dani z přidané hodnoty,
o zrušeni takového rozhodnuti správce daně a o rozhodnuti správce daně, že
Zhotovitel již není nespolehlivým plátcem ve výše uvedeném smyslu.
V případě, že bylo vydáno pravomocné rozhodnuti o tom, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem nebo Objednatel usoudí, že se může dostat do pozice
ručitele ve smyslu ustanoveni § 109 Zákona o DPH, z titulu toho, že v okamžiku
uskutečněni zdanitelného plněni věděl, vědět měl a mohl, že DPH nebude/nemúže
být Zhotovitelem zaplacena (bez ohledu na to, zda byl Objednatelem jako ručitelem
k úhradě vyzván či nikoli), je Objednatel oprávněn ve smyslu ustanoveni § 109a
Zákona o dani z přidané hodnoty dle vlastního uváženi uhradit DPH za zdanitelná
plněni správci daně za Zhotovitele; touto úhradou se bez dalšího cena Díla včetně
DPH snižuje o částku DPH.
Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel bude Zhotoviteli hradit zdanitelná
plněni (jako poskytovateli zdanitelného plněni) pouze na účet Zhotovitele, který je
zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přistup: do okamžiku
poskytnutí čísla takového bankovního účtu Zhotovitelem není závazek Objednatele
uhradit cenu Díla splatný.
V případě porušeni své povinnosti dle či. 3.6. a/nebo 3.7. této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši závazku, který Objednateli
vznikne z titulu ručení (tj. ve výši neuhrazené DPH). Úhradou takové smluvní pokuty
není omezeno ani jinak dotčeno právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta
vztahuje.

4.
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena za Dílo bude Objednatelem uhrazena v českých korunách. Cena za Dílo bude
uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem v souladu
s touto Smlouvou.
Objednatel se zavazuje hradit cenu Díla na základě dilčiho měsičniho plněni, a to na
základě dilčich faktur vystavených Zhotovitelem zpětně za práce provedené
v předcházejicim kalendářním měsíci. Dilčkn měsíčním plněním se rozumí cena
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním
měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dilči faktury za
příslušný kalendářní měsíc bude zjišt'ovaci protokol včetně položkového rozpočtu
provedených prací a dodávek, potvrzený TDI. V případě, že faktura nebude
obsahovat tuto přílohu, je neúplná je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit k
opravě. V této příloze Zhotovitel též vyznačí zvlášť' sjednané vícepráce a méněpráce
oproti sjednané nabídkové ceně a oceněnému výkazu výměr.
zjišt'ováni rozsahu a ceny dilčiho plněni se provádí zjišt'ovacim protokolem
(protokolem o předání), doloženým položkovým rozpočtem provedených prací a
dodávek v členěni dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky,
jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dilčim
plněni nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předáni a
převzetí celého díla. odstraněni vad a záruční lhůty podle této Smlouvy.
Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky ,,Generálni zhotovitel
stavby - obnova parku v rámci projektu ,Revitalizace NKP vlašský dvůr'".
registračním číslem projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339 a dále musí
obsahovat:
a. číslo faktury
b. název smlouvy o dílo
c. přesné uvedeni obchodní firmy Objednatele, sídlo, jeho bankovní účet a DIČ
d. přesné uvedeni obchodní firmy Zhotovitele, sídlo, jeho bankovní účet a DIČ
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e. datum vystaveni faktury
f. datum uskutečněni zdanitelného plněni, kterým bude poslední den příslušného
měsíce
g. smluvenou dobu splatnosti
h. určeni fakturovaného plněni
i. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a
variabilní symbol
j. fakturovanou částku
k. vyčísleni DPH
l. zjišt'ovaci protokol včetně soupisu provedených prací a dodávek - soupis
provedených prací bude, tzv. čerpáni, proveden formou výstupu z rozpočtového
software (RTS, Kros4 nebo obdobné), který je ve shodné struktuře a formátu
jako smluvní rozpočet stavby; soupis prací bude obsahovat označeni méně
prací a víceprací oproti sjednané nabídkové ceně
m. další náležitosti, pokud je stanovi obecně závazný právni předpis
4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví a odešle Objednateli nejpozději do patnácti (15)
dnů po odstraněni vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí Díla. Tato
faktura bude fakturou závěrečnou a Zhotovitel je povinen na požádáni Objednatele
do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dilči faktury.
u všech jednotlivých dílčích faktur je Zhotovitel povinen vypsat jejich číslo, datum
vystaveni a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
Splatnost řádně vystavené faktury Zhotovitelem podle této Smlouvy činí třicet (30)
pracovních dnů ode dne jejího doručeni Objednateli.
Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu
v důsledku porušeni závazků Zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv
úhrady, která náleží Zhotoviteli dle příslušných ustanoveni této Smlouvy.
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
stanovené zákonem či uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn vrátit ji
Zhotoviteli zpět k opravě či doplnění do deseti (10) dnů po obdrženi. V takovém
případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout
doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
Povinnost platby je splněna dnem odepsáni finanční částky z účtu Objednatele ve
prospěch Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn pozdržet platbu z každé dilči faktury v rozsahu 10 %
fakturované částky bez DPH a ponechat si tuto část ceny díla jako zádržné
představujici záruku za řádné prováděni a dokončeni díla zhotovitelem.
Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů po
dokončeni a předáni díla jako celku bez vad a nedodělků a podpisu předávacího
protokolu.
Zhotovitel je oprávněn zádržné nahradit bankovní zárukou (záruční listinou) za řádné
prováděni a dokončeni díla, kterou zhotovitel objednateli předá při podpisu této
smlouvy, a to ve výši 1.034.042,40 kč (slovy: jeden milion třicet čtyři tisíce čtyřicet
dvě koruny české a čtyřicet haléřů), odpovidajici 10 % ze sjednané ceny díla (ceny
nabídnuté zhotovitelem v krycím listu nabídky), jejímž prostřednictvím bude ve
prospěch objednatele zajištěna povinnost zhotovitele provádět dílo a jeho části
řádně (záruka se vztahuje i na včasné prováděni jednotlivých části díla a na včasné
zahájeni prací na jednotlivých částech díla) a povinnost zhotovitele dokončit dílo,
povinnost k náhradě způsobené újmy, tedy bude sloužit k zajištěni finančních nároků
objednatele za zhotovitelem, vzniklých objednateli z důvodu porušeni povinnosti
zhotovitele a dodrženi smluvních podmínek, které zhotovitel nesplnil ani po
předchozí výzvě objednatele.
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Bankovní
záruka
bude
vystavena
ve
smyslu
§
2029
zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na požadovanou finanční částku a na celou
dobu prováděni díla, do převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků.
Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do patnácti (15) pracovních dnů, ode
dne, kdy Objednatel celé dílo převezme bez vad a nedodělků a podpisu předávacího
protokolu.
Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy
zhotovitel neprovádí či neprovedl dílo (jeho část) v souladu s podmínkami smlouvy a
nesjedná nápravu ani v dodatečné objednatelem poskytnuté lhůtě, zhotovitel
neuhradil objednateli způsobenou újmu či škodu či smluvní pokutu, k niž je podle
smlouvy o dílo nebo ze zákona povinen a která vůči němu byla objednatelem
uplatněna,
Ustanoveni dle ČI. 23. odst. 23.2. - 23.8. této smlouvy se pro bankovní záruku za
řádné prováděni a dokončeni díla použiji přiměřeně.
POVINNOSTI ZHOTOVITELE SOUVISEJÍCÍ S FINANCOVÁNÍM PROJEKTU
Zhotovitel bere na vědomi a je srozuměn s tím, že finanční prostředky pro hrazeni
ceny za Dílo budou Objednateli poskytnuty z Evropského fondu pro regionálni rozvoj
- Integrovaného regionálního operačního programu (dále též jen ,,IROP"). Zhotovitel
prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s podmínkami poskytnuti
finanční podpory Objednateli a smluvními podmínkami vyplývajicimi ze smlouvy
o poskytnuti dotace uzavřené Objednatelem. Zhotovitel je pro případ porušeni
jakékoli své povinnosti podle této Smlouvy srozuměn s tím, že takové porušeni může
mít za naplněni příslušných podmínek za důsledek ztrátu přidělené finanční podpory.
Tato ztráta bude představovat škodu vzniklou Objednateli.
Zhotovitel souhlasí s tím, že Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit
v případě, že mu nebude udělena nebo bude odňata finanční podpora z IROP.
O této skutečnosti se Objednatel zavazuje vyrozumět Zhotovitele bez zbytečného
odkladu.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizaci Díla a jeho
financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění)
po dobu 10 let od ode dne finančního ukončeni této Smlouvy, tj. ode dne proplaceni
poslední faktury Objednatelem, nejméně však do roku 2028 i v případě dokumentů
a dokladů vztahujících se k prováděnému Dílu. Pokud pro vybrané dokumenty
a doklady stanovi předpisy České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle
platných národních předpisů.
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizaci projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolniho úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci
projektu a poskytnout jim při prováděni kontroly součinnost.
Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou
potřebnou součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich
kontrolních oprávněni, umožnit v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou přistup
k veškerým dokladům a dokumentům, včetně účetních, souvisejicich s předmětem
plněni této Smlouvy,
Podmínky na umožnění veřejnosprávní kontroly se vztahuji na Zhotovitele i na jeho
poddodavatele přiměřeně. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů Objednatele
tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnuti dotace, rozhodnuti
o přiděleni či ustanoveni smlouvy o poskytnuti dotace a dalších navazujÍcÍch
dokumentů.
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Zhotovitel zajisti, aby výše uvedené povinnosti vyplývajici pro něj v souvislosti
s poskytnutím dotace Objednateli, byly přeneseny i na jeho poddodavatele
přiměřeně, v opačném případě se zavazuje v plném rozsahu nahradit Objednateli
škodu, která mu bude způsobena tím, že poddodavatelé výše uvedené závazky
nesplnili.
Zhotovitel se zavazuje realizovat bez zbytečného odkladu opatřeni k nápravě
nedostatků, která byla Objednateli uložena v souvislosti s výkonem kontrolnich
a/nebo auditních oprávněni poskytovatelem nebo jiným příslušným subjektem či
orgánem, a to v požadovaném terminu, rozsahu a kvalitě,
PROVÁDĚNÍ DÍLA
Objednatel předá staveniště Zhotoviteli. O předáni staveniště Smluvní strany
provedou zápis formou protokolu, který bude součásti stavebního deníku. Na
případné faktické nebo právni vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je
Objednatel povinen Zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předáni a
převzetí staveniště. Protokol o předáni a převzetí staveniště musí obsahovat
zejména tyto údaje:
a. vymezeni prostoru stavby, včetně určeni přístupových cest a vstupů na
stavbu,
b. určeni funkčních napojovacích mist energii (voda, elektřina),
c. stanoveni trasy známých síti vně objektu dotčených stavební činnosti, resp.
ve vymezeném prostoru staveniště (přípojky kanalizace, elektro - silno a
slaboproud, plyn, voda, telekomunikace apod.)
d. určeni prostoru pro odstavení strojů a uloženi zařízeni použitých při provedeni
stavebních prací.
Zhotovitel zajisti na vlastni náklady a nebezpečí veškeré zařIzeni staveniště
nezbytné pro provedeni Díla.
Zhotovitel odpovídá v průběhu provedeni Díla za pořádek a čistotu na staveništi, je
povinen nerušit okolí nadměrným hlukem, prachem, kouřem, pachy a vibracemi,
bezprostředně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním
prací a předmět Díla řádně zabezpečit proti třetím osobám. je povinen rovněž
průběžně odstraňovat veškerá znečištěni a poškozeni komunikaci a přístupových
cest, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště ve lhůtě
stanovené v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými
právními předpisy a zajistit, aby na staveniště nevstupovaly neoprávněné osoby.
Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě, terminech a za podmínek
sjednaných v této Smlouvě a jejich přílohách.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péči, důkladnosti a vysoce odborným
a kvalitním způsobem, který lze objektivně očekávat v období realizace Díla od
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má aktuálni zkušenost
s realizaci prací podobného charakteru a rozsahu, jakým je předmět plněni dle této
Smlouvy.
Zhotovitel není oprávněn použit bez souhlasu Objednatele jiné materiály,
technologie a uskutečnit jiné změny oproti Příslušné dokumentaci. Veškeré materiály
užívané při prováděni Díla musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy,
zejm. nařízením vlády č. 163/2002 Sb., o požadavcích na vybrané stavební výrobky
a nařízeni Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
Soulad používaných materiálů s právními předpisy je Zhotovitel povinen na výzvu
Objednatele kdykoliv doložit. V případě kolize požadavků plynoucích z různých
právních předpisů bude Zhotovitel postupovat dle stanoviska autorského dozoru.
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Smluvní strany se dohodly, že průběh prováděni Díla a plněni této Smlouvy bude
pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční
společnými kontrolními dny svolávanými tdi. Kontrolních dnů svolávaných tdi jsou
povinni se účastnit pověřeni zástupci Objednatele a Zhotovitele a autorský dozor.
Pokud Zhotovitel požaduje účast dalších osob, musí o to požádat Objednatele
minimálně sedm (7) kalendářních dni předem. Terminy konáni kontrolních dnů
stavby určuje TDI, a to zpravidla 1" týdně.
TDI povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých
závěrech a jejich plněni písemné záznamy. přijaté závěry jsou závazné pro obě
strany.
Zhotovitel je povinen zajistit před prováděním prací dostatečnou ochranu
inženýrských síti a dalších prvků, včetně zeleně, případně dotčených prováděním
Díla tak, aby nemohlo dojit činnosti Zhotovitele k jejich poškozeni.
Při prováděni Díla je Zhotovitel povinen postupovat dle Příslušné dokumentace a
řídit se pokyny Objednatele a jim určeného TDI
Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu
vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit za podmínek stanovených touto
Smlouvou a odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé
v souvislosti s porušením Objednatelových práv k patentům, ochranným známkám
nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům, pokud se nejedná o
porušení takových práv majících svůj původ v Příslušné dokumentaci nebo
specifikaci předané Objednatelem.
Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním
Díla. Pro vstup nebo vjezd na staveniště lze používat pouze příjezdové cesty určené
Objednatelem.
Objednatel urči přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na
svůj náklad a nebezpečí zajisti propojeni připojovaného zařízeni a přípojného místa,
jakož i přistroje nutné k užíváni přípojného místa a měřeni spotřeby, nedohodnou-li
se strany jinak. Zhotovitel hradí cenu za odebrané množství elektrické energie
rozvodným závodům (takzvaný staveništní odběr) a cenu za odebrané množství
vody Objednateli podle ceny sjednané mezi jejím dodavatelem a Objednatelem a
stavu měřidel. Všechny energie pro provedeni a řádné dokončeni Díla jsou v režii
Zhotovitele. Vytýčení inženýrských síti zajišt'uje na svůj náklad Zhotovitel. Objednatel
je oprávněn náklady za odebrané množství vody a elektrické energie započítat oproti
kterékoliv úhradě, která náleží Zhotoviteli dle příslušných ustanoveni této Smlouvy.
Objednatel předá Zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních
a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na
staveništi.

POKYNY K PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel provádí Dílo dle převzaté Příslušné dokumentace, pokud Objednatel
písemně neurči jiný způsob provedeni Díla. Tato změna bude zakotvena v dodatku
k této Smlouvě.
Zhotovitel je povinen při prováděni Díla postupovat samostatně. Příkazy Objednatele
je vázán v rozsahu plynoucím z této Smlouvy a ze zvyklosti.
Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy,
pokyny, věci a podklady, včetně těch, které tvoří přílohu této Smlouvy a které obdržel
pro provedeni Díla od Objednatele, a bez zbytečného odkladu Objednatele písemně
upozornit na jejich vady, nesprávnost či nevhodnost. V tomto písemném upozorněni
pak Zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady zjistil, zejména pokud
jde o jejich technickou proveditelnost, hospodárnost a efektivitu budoucího provozu
Díla, soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na jakost
a provedeni Díla, a jaká řešeni se jako nevhodná ukázala při prováděni jiných
staveb a navrhne rovněž postup k odstraněni či překonáni zjištěných nedostatků.
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Trvá-li Objednatel na provedeni Díla podle zřejmě nevhodného příkazu či podle
nevhodných pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věci i po Zhotovitelově
upozorněni dle předchozího odstavce, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak
Objednatel učinil zápisem do stavebního deníku v rámci kontrolnIho dne stavby.
Odstoupit od Smlouvy však Zhotovitel nemůže. V ostatním se postupuje podle
ust. § 2594 Občanského zákoníku.
Veškeré podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím
Objednatele. Zhotovitel je může použit jen za účelem provádění Díla a je povinen je
Objednateli vrátit nejpozději při předáni a převzetí Díla.
Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je Zhotovitel povinen staveniště
s vynaložením odborné péče přezkoumat a upozornit Objednatele na veškeré skryté
překážky ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedeni
Díla sjednaným způsobem a navrhnout případné změny. V případě, že vyjdou
najevo překážky, které měl Zhotovitel při vynaloženi odborné péče odhalit, jdou
k jeho tíži a náklady potřebné k jejich překonáni nese Zhotovitel.

8. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTOR BOZP
8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

Objednatel deleguje pro plněni této Smlouvy svá práva na osobu pověřenou
výkonem technického dozoru stavby (dále jen ,,TDI"). Technický dozor investora je
technickým dozorem stavebníka dle ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon. Jméno technického dozoru stavby sdělí Objednatel Zhotoviteli nejpozději při
podpisu Smlouvy. Objednatel je oprávněn osobu technického dozoru stavby kdykoliv
změnit. Má se za to, že Objednatel TDI zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu
jeho práv a povinnosti bez jakýchkoliv omezeni, vyjma omezeni výslovně uvedených
v této Smlouvě.
Současně pIati, že veškerá práva niže ujednaná pro TDI má i sám Objednatel. TDI
je zároveň Objednatelem pověřen k výkonu činnosti koordinátora dle zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a příslušných prováděcích předpisů. Koordinátor je oprávněn vykonávat za
Objednatele všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží
Objednateli jako Zadavateli stavby, zejména je oprávněn kontrolovat, zda Zhotovitel
dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního
prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek. Koordinátor rovněž kontroluje
řádné uskladněni materiálu, strojů a konstrukci zajišt'ovaných Zhotovitelem.
Pokud Zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím TDI, může se se svými
námitkami obrátit přímo na Objednatele, který rozhodnuti bud' potvrdí, změní nebo
zruší.
Technický dozor investora není oprávněn jakkoli měnit tuto Smlouvu, a to ani
prostřednictvím změnového listu. Není rovněž oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu Objednatele vydat pokyn, který by byl změnou Smlouvy.
Zhotovitel nesmí pokyn dle poslední věty uposlechnout, pokud mu takovýto souhlas
není předložen. TDI je vždy oprávněn dát pokyn k přerušeni prováděni Díla.
Na nedostatky zjištěné v průběhu provedeni Díla upozorni TDI zápisem ve
stavebním deníku či jinou písemnou formou a nedostatky budou projednány v rámci
nejbližšího kontrolního dne, kdy bude stanoven termín jejich odstraněni, Tento
termín musí být schválen TDI.
Pokyny vydávané TDI budou v písemné formě (tato forma je zachována i v případě
provedeni zápisu do stavebního deníku).
TDI má pravomoc vznášet námitky a vykázat okamžitě ze staveniště a účasti na
prováděni Díla jakéhokoliv pracovníka či poddodavatele Zhotovitele, který zejména:
i. je pod vlivem alkoholu nebo drog,
ii. odmítne se podrobit dechové zkoušce nebo zkoušce na přítomnost drog,
iii.
koná práci neodborným způsobem,
iv.
porušuje některé ujednáni této Smlouvy či závazné pokyny Objednatele, nebo
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v.

8.8.

8.9.

setrvává v jednání, které je na újmu bezpečnosti, zdraví či ochraně životního
prostředí.
Zhotovitel je povinen toto oprávněni TDI, resp. Objednatele promítnout do smluv se
svými poddodavateli. Nesjednáni tohoto oprávněni ve smlouvě s poddodavatelem se
považuje za nedodrženi podmínek stanovených touto Smlouvou. Poddodavatel,
jehož smluvní vztah nesplňuje podmínku dle tohoto odstavce, bude ze staveniště
vykázán a bude vyloučen z účasti na prováděni Díla.
Právo Objednatele zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech této Smlouvy třetí osobu
včetně technického dozoru není dotčeno: takové zmocněni musí být písemné a musí
mít obecné náležitosti plné moci vC. provedeni zápisu o těchto skutečnostech do
stavebního deníku.

9. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1.
Požádá-li o to Objednatel, předloží Zhotovitel pro jednotlivé práce TDI do pěti (5)
pracovních dnů příslušný technologický postup. TDI následně, nejpozději do tři (3)
pracovních dnů, tento technologický postup odsouhlasí a prováděni prací bude také
dle tohoto postupu kontrolovat.
9.2.
Technologický postup musí obsahovat minimálně následujíci údaje:
i.
Druh prováděné práce
ii.
Popis prováděné práce, včetně postupu prováděni
iii.
Referenční norma ČSN
iv. Zabudovávané materiály, včetně atestů, technických listů, certifikátů,
prohlášeni o shodě
v.
Kvalifikační požadavky na pracovníky provádějici práce
vi.
Kontrolní a zkušební plán
vii.
Bezpečnostní rizika vyplývající z prováděných prací
9.3.
Objednatel kontroluje provedeni Díla zejména formou pravidelných kontrolních dnů
svolávaných TDI minimálně 1 " týdně, které jsou stanoveny dohodou Smluvních
stran na základě přílohy č. 3 této smlouvy - harmonogramu postupu provedeni Díla;
podrobný rozpis jednotlivých činnosti a postupů provedeni Díla v rámci jednotlivých
milníků bude podrobně rozpracován a předložen Zhotovitelem před podpisem
Smlouvy. Kontrolní dny mohou být rovněž mimořádně iniciovány kteroukoli Smluvní
stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na
terminu kontrolniho dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na
termín nikoli delší než tři (3) pracovni dny po doručení písemné žádosti o jeho
provedeni, není-li v žádosti Objednatele termín pozdější. Obě strany zajisti na
jednání účast svých zástupců v potřebném rozsahu. Objednatel zajisti i účast
autorského dozoru, je-li to nezbytné.
9.4.
O průběhu a závěrech kontrolního dne vyhotoví TDI samostatný záznam. Opatřeni
uvedená v záznamu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto
Smlouvou. V opačném případě musejí být opatřeni schválena formou změn
Smlouvy. Bez takového schváleni nejsou tato opatřeni účinná.
9.5.
Objednatel a TDI jsou dále oprávněni kontrolovat provedeni Díla, a to kdykoli
v průběhu jeho prováděni. Zhotovitel se zavazuje umožnit jim vstup do veškerých
prostor, které souvisejí s prováděním Díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda
Dílo je prováděno řádně. Tato povinnost se vztahuje i na prostory mimo vlastni
staveniště, pokud jsou činnosti spojené s prováděním Díla vykonávány v těchto
jiných prostorech. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou
součinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců
Zhotovitele, poddodavatelů a předložit na vyžádáni veškerou dokumentaci a
Objednatelem požadované doklady, a to i tehdy, pokud by musela být takováto zejm.
prováděcí dokumentace v podrobnostech potřebných pro řádnou kontrolu prováděni
Díla zhotovena či dopracována.
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Objednatel sleduje průběh provedeni Díla, zejména jsou-li práce prováděny podle
Přislušné dokumentace, harmonogramu a dalších závazných podkladů, smluvních
podmínek, technických norem, dalších předpisů a předaných technologických
postupů. Společně s Objednatelem provádí kontrolu v zákonném rozsahu rovněž
autorský dozor.
K odstraněni nedostatků vzniklých porušením povinnosti Zhotovitele při prováděni
Díla zjištěných při kontrole prováděného Díla ve smyslu ust. § 2593 Občanského
zákoníku, Zhotovitel navrhne přiměřenou lhůtu na odstraněni nedostatků, která bude
po odsouhlaseni TDI zapsána do záznamu z kontrolního dne. Pokud Zhotovitel
přiměřenou lhůtu nenavrhne, urči ji Objednatel či TDI. Jestliže Zhotovitel nedostatky
neodstraní ve stanovené lhůtě. je Objednatel oprávněn uplatňovat na Zhotoviteli
smluvní pokutu podle této Smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstraněni nedostatků.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedostatky ani v písemně stanovené v dodatečné lhůtě,
považuje se toto za podstatné porušeni Smlouvy Zhotovitelem a Objednatel má
právo od Smlouvy odstoupit.
Ke kontrole zakrývaných prací vyzve Zhotovitel TDI písemně prostřednictvím
stavebního deníku a současně prostřednictvím elektronické pošty na adresu
uvedenou v této Smlouvě alespoň 48 hodin předem. V případě porušeni této
povinnosti má Objednatel právo na náklady Zhotovitele požadovat odkryti zakrytých
prací. O kontrole zakrývaných prací bude ze strany Objednatele nebo TDI proveden
zápis do stavebního deníku.
K zahájeni kontroly zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky, tedy i
negativní, o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané
práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakryti prací došlo k znepřístupněni
jiných části Díla a znemožněni jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel k zahájeni
kontroly zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto části Díla. Bez
předloženi výše uvedených dokladů nebude kontrola zahájena. Souhlas k zakryti
řádně provedených prací vydá TDI zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit
ihned, do 24 hodin od ukončeni kontroly.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu prováděni Díla na žádost Objednatele
prokázat, že získal veškerá povoleni, registrace či souhlasy, jejichž dosaženi
ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právni předpisy nebo že je získali
jeho zaměstnanci či poddodavatelé.
Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech
třetích osob týkajících se prováděni Díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o
nich dozvěděl.
Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva rovněž ve
vztahu k poddodavatelům Zhotovitele. Tato povinnost není sjednávána jako plněni
třetí osoby ve smyslu ust. § 1769 občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje
zajistit splněni této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem,
který se k plněni této povinnosti vůči Objednateli výslovně nezaváže.

10. STAVEBNÍ DENÍK
10.1.
Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (v této smlouvě dále též jen ,,šd") ode
dne předáni staveniště až do dokončeni a předáni Díla dle Smlouvy, a to v jednom
(l) originále a dvou (2) kopiích listů. Do deníku musí Zhotovitel každý den
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a další údaje související s
prováděním Díla. Do stavebního deníku se zapisuji veškeré skutečnosti rozhodné
pro plněni Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, případně
zdůvodněni odchylek prováděných prací od Příslušné dokumentace. Stavební deník
bude v době prováděni prací na díle uložen na Zhotovitelem určeném místě na
staveništi, které Zhotovitel Objednateli oznámi Nepřetržitě po celou dobu prováděni
Díla bude stavební deník na staveništi k dispozici Objednateli a TDI.
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ŠD se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
Úvodní listy obsahují:
i. základni list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje
Objednatele, projektanta, Zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich
pověřených zástupců v místě prováděni Díla a změny těchto údajů,
ii.
identifikační údaje stavby podle Příslušné dokumentace,
iii.
přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
iv.
přehledný seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se Díla - stavby,
v.
přehledný seznam dokumentace stavby, jejich veškerých změn a doplňků,
vi.
přehledný seznam veškerých druhů zkoušek.
Denni záznamy se piši do ŠD s očíslovanými listy. Denni záznamy čitelně zapisuje
a podepisuje stavbyvedoucí, případně zástupce stavbyvedoucího, zásadně v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo
stavbyvedoucího a jeho zástupce může provádět potřebné záznamy v deníku TDI a
pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru a pověřený pracovník
Objednatele a dále orgány státního stavebního dohledu.
Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit a první průpis ŠD předávat průběžně
(minimálně lx týdně) tdi.
Objednatel a Zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob
reagovat na zápisy ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen reagovat nejpozději
do tři (3) dnů od okamžiku jejich pořízeni, v případě mimořádné situace (havárie)
ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby Objednatele na stavbě, doručí
Zhotovitel text zápisu písemně nebo emailem na adresu Objednatele a od doručeni
začne plynout lhůta tři (3) dnů. Zápisem ve stavebním deníku nemůže dojit ke
změně Smlouvy ani k jinému právnímu jednání kterékoliv Smluvní strany.

11. ZKOUŠKY
11.1.
Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o
dodávkách materiálů, konstrukci a technologii. Dále se Zhotovitel zavazuje
prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a
měřeních dokládajicich kvalitu a způsobilost díla a jeho části, prověřovat a
kontrolovat dodržováni požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti,
ochrany zdraví při práci, životního prostředí.
11.2.
Součásti plněni Zhotovitele a dokladem řádného provedeni Díla je doloženi výsledků
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních
orgánů. Provedeni zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, Příslušnou
dokumentaci a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízeni tvořících
součást zhotovovaného Díla.
11.3.
O konáni jednotlivých zkoušek vyrozumí Zhotovitel TDI a Objednatele a další
zainteresované strany zápisem do stavebního deníku a emailem alespoň tři (3)
pracovni dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se
strany, jakým náhradním způsobem osvědči Zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho
dňčí části. Jakmile odpadne překážka, která bráni provedeni zkoušky, je Zhotovitel
povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
11.4.
výsledek zkoušek bude doložen zápisem, případně protokolem o jejich provedeni.
11.5.
Objednatel si může vyžádat za úhradu odpovidajici skutečným nákladům
a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného Díla, které
považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese veškeré
náklady na její provedeni Zhotovitel.
11.6.
Ustanoveni § 2607 odst. 2 občanského zákoníku není ujednáními tohoto článku
dotčeno.
11.7.
Ustanoveni § 2607 odst. 1 věta první se nepoužijeStránka 17 z 33
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12. POJIŠTĚNÍ
12,1.
pojištěni Zhotovitele - odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám.
Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy uzavřeno pojištěni
odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s jeho činnosti, které bude krýt i
újmu Objednatele s pojistným plněním nejméně:
pro 1. část veřejné zakázky
11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých)
pro 2. část veřejné zakázky
2.500.000,- KČ (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých)

12.2.

se spoluúčasti Zhotovitele nepřevyšující 10 % ceny Díla: kopie této pojistné smlouvy
je přílohou č. 4 této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni Díla po celou dobu prováděni Díla až do
řádného předáni a převzetí Díla. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanoveni
vylučujici odpovědnost plněni pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména
ustanoveni vylučujících či snižujících rozsah pojistného plněni v případě
neprovedeni obnovy či rekonstrukce pojistnou události poškozené části Díla v
určitém časovém terminu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu poskytováni
pojistných služeb v České republice.
pojištěni díla - stavebně montážni pojištěni. Zhotovitel je povinen při uzavřeni
této Smlouvy doložit, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištěni stavebních a
montážních rizik pokrývající škody, které mohou vzniknout v průběhu prováděni Díla
Objednateli. Toto pojištění se musí vztahovat na škody na Díle, technologických
zařízeních a na zařízeni staveniště zejména z těchto příčin:
a) požár, výbuch, přímý úder blesku
b) záplava, povodeň, vichřice, déšť', krupobití, sesuv půdy, zříceni skály nebo
zeminy, sesuv sněhu, tíhou sněhu nebo námrazy
C) pádem pojištěné věci, nárazem
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
e) vodou vytékající z vodovodních zařízeni
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením,
nešikovnosti, nepozornosti a nedbalosti.
pojistná hodnota je ve výši nejméně ceny Díla se spoluúčasti Zhotovitele
nepřevyšující 10 % ceny Díla. pojištěni bude Zhotovitelem uzavřeno s limitem
pojistného plněni ve výši minimálně:
1. část
11.000.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů korun českých)
2. část
2.500.000,- KČ (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých)
Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni Díla po celou dobu prováděni Díla až do
řádného předáni a převzetí Díla. pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanoveni
vylučujici odpovědnost plněni pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména
ustanoveni vylučujicich či snižujicich rozsah pojistného plněni v případě
neprovedeni obnovy či rekonstrukce pojistnou události poškozené části Díla v
určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovidajicich výlukám standardně
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu poskytováni
pojistných služeb v České republice. pojistné plněni bude vinkulováno ve prospěch
Objednatele. Doklady o pojištěni je Zhotovitel povinen předat Objednateli při podpisu
této Smlouvy. pojistná smlouva je přílohou č. 5 této Smlouvy.
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V případě vzniku pojistné události, v jejímž důsledku dojde u pojištěni dle odst. 12.1.
a/nebo 12.2. tohoto článku Smlouvy ke sníženi minimálni výše pojistného kryti pod
částku dle odst. 12.1. a/nebo 12.2. tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen
uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající pojistné smlouvě tak,
aby minimálni výše pojistného kryti vždy dosahovala částky sjednané v této
Smlouvě.
Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištěni Díla budou po
celou dobu trvání pojištěni Díla splněny veškeré podmínky podle tohoto článku a
a) že jako osoba oprávněná k přijeti pojistného plněni (oprávněná osoba) bude
po celou dobu trvání pojištěni díla označen Objednatel, nebo
b) že pojistné plněni, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch
Objednatele vinkulováno.
jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plněni je
Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdrženi předchozího
písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistné smlouvě uzavřené na pojištěni Díla
bude stanoveno, že pojistné plněni bude Objednateli jakožto osobě oprávněné
k přijetí pojistného plněni v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž
by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušeni
povinnosti podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušeni Smlouvy
Zhotovitelem.
Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své
pojistné smlouvy Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho
žádost doložit řádné hrazeni pojistného a plněni dalších povinnosti Zhotovitele
z příslušných pojistných smluv.

13. PODDODAVATELÉ
13.1.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osoby (poddodavatele)
pouze za dodrženi podmínek stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel přitom vždy
odpovídá Objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn
využit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce v seznamu poddodavatelů, jiné
poddodavatele je oprávněn použit jen po předchozím oznámeni Objednateli, který je
oprávněn použiti takového poddodavatele odmítnout. Odmítnuti musí být
Objednatelem odůvodněno.
13.2.
O využiti poddodavatelů, kteří nebyli uvedeni v nabídce Zhotovitele v seznamu
poddodavatelů, je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. V rámci této
informace Zhotovitel předloží přesné označeni poddodavatele (obchodní firmy, jejího
sídla, IČO, jména a kontaktu na statutárního zástupce, jména kontaktu na
zodpovědné osoby trvale přítomné na staveništi) a konkrétni vymezeni prací nebo
části Díla, které by měl tento poddodavatel provádět.
14. POVINNOSTI OBJEDNATELE
14.1.
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli v dohodnuté době staveniště prosté práv a
závazků třetích osob, které by bránily provedeni Díla. Při předáni je Objednatel
povinen upozornit Zhotovitele na všechny skutečnosti, které jsou mu o staveništi
známy v době předáni.
14.2.
O předáni staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude Zhotovitelem potvrzeno
převzetí staveniště.
14.3.
Objednatel se zavazuje pro Zhotovitele určit odběrná místa energii, vody apod.
potřebných k provedeni Díla
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Objednatel se zavazuje za podmínek v této Smlouvě stanovených řádně a úplně
zhotovené Dílo, tedy Dílo bez vad a nedodělků, převzít a cenu Díla zhotoveného
v souladu s podmínkami této Smlouvy Zhotoviteli uhradit. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému plněni předmětu
této Smlouvy a povinnosti Zhotovitele.
Objednatel před podpisem této Smlouvy určil a smluvně zajistil koordinátora BOZP
pro práci na staveništi.

15. OSTATNÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
15.1.

Zhotovitel je povinen plnit podmínky uložené ve stavebním povoleni pro stavbu,
včetně jeho změn a doplňků. Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou a
jejími přílohami, oprávněnými pokyny Objednatele pro prováděni Díla, v souladu se
zadávací dokumentaci a dále v souladu s právními předpisy, ČSN a dalšími platnými
českými technickými normami, které se vztahuji k materiálům a činnostem
prováděným na základě této Smlouvy, včetně technických norem, které nejsou
obecně závazné.
15.2.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději v terminu předáni Díla
dokumentaci skutečného provedeni stavby a veškeré nezbytné podklady
předkládané ke kolaudačnímu řízeni v rozsahu vC. textu žádosti o vydáni
kolaudačního souhlasu a dále veškeré manuály, provozní knihy, návody k obsluze a
údržbě. Dále je povinen předat Objednateli veškeré doklady k použitým materiálům a
zabudovaným zařizenim, zejm. jejich certifikáty a atesty.
15.3.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo s odbornou péči v souladu s touto Smlouvou a se
zájmy Objednatele, které jsou mu známy.
15.4.
Zhotovitel je povinen prokazatelnou formou informovat Objednatele bez zbytečného
odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na prováděni
Díla.
15.5.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby (tedy i např. personál
poddodavatelů) nalézajici se v prostoru staveniště, resp. v zařízeni staveniště byly
jednoznačně identifikovatelné jako personál Zhotovitele, a to zřetelným uvedením
loga Zhotovitele na oděvu takovýchto osob.
15.6.
jestliže závazek Zhotovitele z této Smlouvy zanikne jinak, než splněním, je
Zhotovitel povinen předat Objednateli doklady podle odstavce 15.2 tohoto článku
ohledně plněni, která při prováděni Díla již uskutečnil a Objednatel je převzal.
15.7.
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit zabezpečeni prostoru staveniště a
prováděného Díla, ode dne převzetí staveniště do dne předáni Díla Objednateli.
15.8.
Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou
součinnost Objednateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních
oprávněni.
15.9.
Zhotovitel si smluvně zajisti odběr elektrické energie s rozvodnými závody. Úhradu
za odběr elektrické energie hradí Zhotovitel rozvodným závodům na vlastni náklady.
15.10. Zhotovitel si dohodne s Objednatelem odběr vody, přičemž cenu za skutečně
odebranou vodu uhradí Objednateli dle stavu měřidel a ceny vody sjednané ve
smlouvě mezi dodavatelem vody a Objednatelem.
15.11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavby a koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zavazuje se poskytovat jim
součinnost po celou dobu prováděni Díla a zavazuje se smluvně k součinnosti
s těmito osobami po celou dobu prováděni Díla zavázat i všechny své
poddodavatele.
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15.12.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat TDI a Objednatele o tom,
že na staveništi působí zaměstnanci vice než jednoho Zhotovitele
15.13. Zhotovitel je povinen všechny své zaměstnance a jim sjednané třetí osoby
(poddodavatele) podi|ejici se na prováděni díla nebo osoby, které se souhlasem
zhotovitele pohybuji na staveništi, seznámit s podmínkami této Smlouvy, zejména
pak sazebníkem pokut za porušeni v BOZP, který je přílohou této Smlouvy.
16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
16.1.
16.2.

16.3,

16.4.

16.5.

16.6.

Předáni a převzetí Díla potvrdí Smluvní strany protokolem o předáni a převzetí díla.
Oboustranný podpis tohoto protokolu je hmotněprávní podmínkou předáni Díla.
K převzetí Díla je Zhotovitel povinen písemně vyzvat Objednatele alespoň pět (5)
kalendářních dni před stanoveným terminem pro připravenost k zahájeni přejímky.
Objednatel je povinen k předáni a převzetí Díla přizvat osoby vykonávajici funkci
technického dozoru stavby a autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen pořídit protokol o předáni a převzetí díla, který musí
obsahovat zejména:
a) název - obchodní firmy Objednatele a Zhotovitele, jejich sídla a IČO
b) název předmětu Díla
C) datum předáni a převzetí Díla
d) prohlášeni o úplnosti a kompletnosti předmětu Díla
e) seznam změnových listů
f) prohlášeni Objednatele o převzetí nebo nepřevzetí předmětu Díla
g) soupis případných vad a nedodělků
h) podpisy odpovědných osob Objednatele a Zhotovitele
Součástí protokolu o předáni a převzetí Díla jsou dále:
i) dokumentace skutečného provedeni Díla a geodetické zaměřeni dokončené
stavby,
j) dílčí protokoly a dokumentace potřebné k provozu (zprávy o revizích,
protokoly o revizních zkouškách, osvědčeni o jakosti a kompletnosti
dodávek a montáže),
k) záruční listy a návody na provoz, obsluhu a údržbu všech zařízeni a systémů
dodaných Zhotovitelem,
l) originál stavebního deníku,
m)seznam části Díla, na které je poskytována záruka delší než 60 měsíců,
n) další doklady prokazující splněni podmínek orgánů a organizaci uvedených ve
stavebním povoleni, jakož i doklady stanovené v obecně závazných
předpisech.
Odmítne-li Objednatel předmět Díla nabízený Zhotovitelem k předáni převzít, jsou
Smluvní strany této Smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede Objednatel
vady a nedodělky, pro které předmět Díla nepřevzal a své požadavky včetně lhůty
k jejich odstraněni a Zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstraněni vad a
nedodělků, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízeni
opakovat v nezbytném rozsahu.
Objednatel i v případě zjištěni vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojeni
s jinými nebráni provozu předmětu Díla, může zvážit, zda Dílo převezme či nikoliv
Stejně tak Objednatel není povinen převzít Dílo v případě, že ze strany Zhotovitele
nebyla předána kompletní dokumentace dle této Smlouvy. V takovém případě se
jedná o vadu Díla spočivajici v jeho neúplnosti a Zhotovitel je povinen tuto vadu
odstranit.
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16.7.

Objednatel je oprávněn Dílo převzít i s vadami a nedodělky a požadovat slevu
z ceny Díla s tím, že si Dílo ponechá i se zjištěnými vadami a nebude požadovat
jejich odstraněni. Dokud nedojde k dohodě o výši slevy z ceny Díla, není Objednatel
povinen podepsat protokol o předáni a převzetí Díla. Dohoda o slevě z ceny Díla
bude součásti protokolu o předáni a převzetí Díla a bude obsahovat přesný výčet
vad Díla, na které se sleva z ceny Díla vztahuje.
16.8.
Nejpozději k terminu přejímky se Zhotovitel zavazuje zabezpečit takový stav
staveniště, který nebude bránit převzetí Díla a provedení kolaudačního řízeni.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit na svůj náklad a předat Objednateli staveniště a
odstranit zařízeni staveniště nejpozději ve lhůtě stanovené v harmonogramu, který
tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy nebo do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy
se stalo účinné odstoupeni od této Smlouvy, nebude-li mezi účastníky písemně
dohodnuto jinak. Pozemky pro zařízeni staveniště budou Zhotovitelem na jeho
náklady uvedeny do původního stavu. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště a
neodstraní zařízeni staveniště ve sjednaném terminu, je oprávněn vyklizeni provést
Objednatel nebo vyklizením pověřit třetí osobu, s tím že náklady s tímto spojené
přefakturuje Zhotoviteli, který je povinen tyto náklady Objednateli uhradit. V tomto
případě je Objednatel oprávněn všechny věci Zhotovitele nacházející se na stavbě
zajistit a na náklady Zhotovitel je nechat uskladnit a odvést ze staveniště.
16.9.
Ustanoveni § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužiji.
16.10. Objednatel není povinen přebírat části Díla. Tim nejsou dotčena ujednáni o
postupných závazných milnicich.
16.11. Kolaudační souhlas nebo jiné rozhodnutí stavebního úřadu o užíváni stavby se
nepovažuje za předvedeni způsobilosti Díla sloužit svému účelu ani za doklad o
dokončeni Díla.
17. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
17.1,
17.2.
17.3.

Objednatel je vlastníkem Díla od počátku jeho zhotovováni. Nebezpečí škody na
tomto Díle nese Zhotovitel do okamžiku řádného předáni a převzetí celého Díla
Objednatelem.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí
Objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného Díla.
Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu na předmětu Díla, kterou způsobil
Objednatel prokazatelně svým zaviněním nebo kterou způsobil přímý poddodavatel
Objednatele.

18. NEDOSTATKY DÍLA ZJIŠTĚNÉ PŘI JEHO REALIZACI
18.1.

Objednatel, TDI a další Objednatelem pověřené osoby jsou v souladu s § 2593 a §
2626 Občanského zákoníku oprávněny kontrolovat prováděni Díla. zjisti-li
Objednatel, či jim pověřené osoby, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými
povinnostmi, zejména že nepoužívá dohodnutý materiál, nedodržuje technologické a
pracovni postupy, je v prodlení s plněním harmonogramu prací, je Objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel neprodleně odstranil nedostatky vzniklé
nesprávným prováděním na vlastni náklady a Dílo dále prováděl řádným způsobem.
Právo Objednatele na náhradu škody v plné výši vzniklé mu porušením povinnosti
Zhotovitele tím není dotčeno.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA
19.1.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku po dobu 60 měsíců za celé Dílo. V případě,
že jsou do Díla zabudovány věci, na které Zhotoviteli poskytuje jejich dodavatel
záruku delší, je pro tyto části Díla poskytována záruka v této delší délce.
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Záruční doby začínají běžet dnem předáni a převzetí Díla dle této Smlouvy.
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo má v době jeho převzetí Objednatelem smluvně
zaručené vlastnosti, odpovídá aktuálně uznávaným pravidlům techniky, nevykazuje
žádné vady, které hodnotu Díla nebo schopnost jeho užívání snižuji a omezuji a je
způsobilé pro použiti ke smluvenému, jinak obvyklému účelu a že tyto vlastnosti a
způsobilost bude mít po dobu záruční doby.
Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo nebude mít právni vady. Uplatni-li třetí osoba vůči
Objednateli jakékoliv nároky z titulu patentu, patentového nebo licenčního práva,
značky, vynálezu a jiných svých stvrzených práv k předmětu díla, je Zhotovitel
vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat včetně případného
soudního sporu.
Objednatel oznámi Zhotoviteli písemně v přiměřené lhůtě po jejich zjištěni, vady Díla
zjištěné v záruční době V oznámeni vadu popíše, uvede, jak se projevuje a navrhne
způsob odstraněni vady, případně uplatni jiný nárok z titulu odpovědnosti za vady.
Smluvní strany si sjednávají, že základním nárokem z odpovědnosti za vady je nárok
na odstraněni vady Díla. Neuplatni-li Objednatel v oznámeni vady do tři (3) dnů po
zasláni oznámeni jiný nárok, považuje se za uplatněný nárok na odstraněni vady
díla. Vada se považuje za řádně uplatněnou, pokud je oznámeni vady (reklamace)
zasláno Zhotoviteli jako doporučená zásilka prostřednictvím držitele poštovni
licence, nebo doručena osobně kurýrem nebo zaslána emailem na uvedenou
emailovou adresu, případně do datové schránky Zhotovitele, vždy s využitím
kontaktních údajů uvedených v této Smlouvě, Ustanoveni § 2605 odst. 2
občanského zákoníku se nepoužije.
Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem reklamované vady,
za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se
v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane
nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je
Objednatel povinen uhradit do třiceti (30) dnů ode dne jejich prokázáni Zhotovitelem
náklady, které na odstraněni vady účelně vynaložil. zahájit práce na odstraněni vad
je Zhotovitel povinen zajistit způsobem a v terminech stanovených v následujichn
odstavci tohoto článku.
Sjednává se, že vady Díla, reklamované Objednatelem v záruční době budou
odstraňovány v následujicim režimu:
i. Vady ohrožujici bezpečnost či zdraví osob a/nebo vady způsobujici či hrozící
způsobit škodu na majetku Objednatele nebo třetích osob: Zhotovitel je
povinen zahájit odborné odstraňování vady do 8 hodin od jejího
prokazatelného nahlášeni Objednatelem (Objednatel v reklamaci uvede
označeni takové vady jako nHAVÁRIE OHROŽUJÍCÍ zdraví nebo
MAJETEK"). Zhotovitel je povinen neprodleně přijmout opatřeni a provést
takové úkony, které zamezí nebo podstatným způsobem omezí možnost
ohroženi bezpečnosti či zdraví osob a/nebo možnost způsobeni škody na
majetku a dále do 48 hodin od uplatněni reklamace Objednatelem vadu
odstranit včetně případné výměny vadných součásti Díla, pokud věrohodně
neprokáže, že ve lhůtě 48 hodin je oprava přiměřenými prostředky
neproveditelná, případně že je taková součást Díla přiměřenými prostředky
nedostupná (v takovém případě je však povinen provést do 24 hodin od
uplatněni reklamace Objednatelem provizorní nápravu vady). Okamžikem
přijeti opatřeni k odvráceni nebezpečí ohroženi zdraví nebo majetku bude
na vadu nahlíženo jako na ,,Vadu ostatní" dle písmene C) tohoto odstavce.
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VadV omezující běžný provoz Díla nebo jeho části: Zhotovitel je povinen
zahájit odborné odstraňováni vady do 24 hodin od jejího prokazatelného
nahlášeni Objednatelem (Objednatel v uplatněni reklamace uvede označeni
takové vady jako ,,Havárie"). Zhotovitel je povinen do 48 hodin od
uplatněni reklamace Objednatelem vadu odstranit včetně případné výměny
vadných součásti Díla, pokud věrohodně neprokáže, že ve lhůtě 48 hodin je
taková součást Díla přiměřenými prostředky nedostupná (v takovém
případě je však povinen provést do 48 hodin od uplatněni reklamace
Objednatelem provizorní nápravu vady).
iii. Vady ostatní: Zhotovitel je povinen zahájit odborné odstraňováni vady
do sedmi (7) kalendářních dni od jejího prokazatelného nahlášeni
Objednatelem a vadu do 20 kalendářních dni od jejího prokazatelného
nahlášení Objednatelem odstranit, případně v době přiměřeně prodloužené
vzhledem k charakteru vady.
Poskytnuti přiměřené slevy z ceny Díla za neodstraněnou vadu namísto jejího
odstraněni je podmíněno souhlasem Objednatele. Objednatel může změnit
provedenou volbu mezi nároky z odpovědnosti Zhotovitele za vady, pokud takovou
změnu Zhotoviteli oznámi dřive, než Zhotovitel poskytne Objednateli přiměřenou
slevu z ceny Díla nebo započne s odstraňováním vad anebo než Objednatel
započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. Lhůty
dle předchozího odstavce tohoto článku neběží po dobu mezi původní volbou nároku
z vad a jeho změnou Objednatelem.
Objednatel je oprávněn odstranit vadu Díla na náklady Zhotovitele bez újmy svých
práv ze záruky, jestliže dá Zhotovitel Objednateli k takové opravě písemný souhlas
nebo jestliže Zhotovitel nezahájil odstraněni vady ve lhůtě stanovené v odstavci 19.8
tohoto článku Smlouvy. Objednatel je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli prokazatelně
vynaložené náklady na odstraněni vady. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady
Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne doručeni písemné výzvy k úhradě. Právo
Objednatele na smluvní pokutu a na náhradu škody v plné výši tím není dotčeno.
Opakováni téže vady zakládá právo Objednatele požadovat odstraněni vady
výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost Zhotovitele vadu takovým
způsobem odstranit.
Záruční doba stanovená v odst. 19.1. tohoto článku Smlouvy se prodlužuje o
celkovou dobu počítanou od reklamace vady do odstraněni vady. Prodloužená
záruční doba, stanovená odlišně pro části díla, pro které poskytuje dodavatel záruku
delší (viz odst. 19.1 tohoto článku Smlouvy) se prodlužuje o celkovou dobu
počítanou od reklamace vady do odstraněni vady pouze u takových vad, kdy bude
lhůta k odstraněni vady delší než pět (5) kalendářních dnů. Doby uvedené v tomto
odstavci se v průběhu záruční lhůty kumulativně sčítají pro jednotlivé vady.
S ohledem na povahu Díla je Objednatel oprávněn reklamovat jeho vady po celou
dobu trvání záruční lhůty, bez ohledu na to, zda se jedná o vady zjevné či vady
skryté a kdy je Objednatel zjistil či mohl zjistit. Ustanoveni § 1917, § 1921, § 1922, §
2618, § 2629 odst. 1 a odst. 2 Občanského zákoníku se v tomto rozsahu nepoužiji.
Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo z části zanikne jinak, než
splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plněni, který při prováděni Díla již uskutečnil,
v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně dle předchozích odstavců tohoto
článku Smlouvy. Lhůta pro vytčeni vad v takovém případě odpovídá svou délkou
záruční době a počíná běžet od okamžiku, kdy závazek Zhotovitele zanikl jinak, než
splněním.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že v případě,
kdy Objednateli, jakožto příjemci dotace, vznikne škoda způsobená v důsledku
neuznatelnosti výdajů jako způsobilých pro úhradu z přidělené dotace prokazatelným
pochybením Zhotovitele, bude za tuto škodu plně odpovídat v souladu s příslušnými
právními předpisy.
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20. SMLUVNÍ POKUTY
20.1.
V případě prodlení Zhotovitele se splněním terminu k dokončeni, předání a převzetí
Díla stanovenému v ČI. 2 odstavci 2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateh smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý
i započatý den prodlení.
20.2.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady Díla uvedené
v protokolu o předáni a převzetí předmětu Díla ve lhůtě sjednané Smluvními
stranami této Smlouvy pro její odstraněni nebo vady Díla zjištěné při kontrole
prováděného Díla dle článku 8. odst. 8.5. či ČI. 9 této Smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den
prodlení, a to za každou jednotlivou vadu, u niž prodlení Zhotovitele nastalo.
20.3.
V případě, že Zhotovitel nesplní svoje povinnosti s odstraněním vady ohrožující
bezpečnost či zdraví osob a/nebo vady způsobující či způsobilé přivodit škodu na
majetku Objednatele nebo třetích osob reklamované Objednatelem v záruční době
dle ČI. 19. odst. 19.8.1. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 3.000,- kč za každý i započatý den, a to za každou
jednotlivou vadu, u niž porušeni povinnosti Zhotovitele nastalo.
20.4.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady omezující běžný provoz
díla nebo jeho části reklamované Objednatelem v záruční době dle článku 19 odst.
19.8.ii. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- kč za každý i započatý den, a to za každou reklamovanou vadu, u niž
prodlení Zhotovitele nastalo.
20.5.
V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady reklamované
Objednatelem v záruční době dle článku 19. odst. 19.8.iii. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý započatý
den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, u niž prodlení Zhotovitele nastalo.
20.6.
V případě, že Zhotovitel poruší některou ze svých povinnosti stanovených v článku
2. odst. 2.6, v článku 6. odst. 6.3., 6.4., 6.8., 6,12., v článku 9. odst. 9.1., 9.3., 9.5.,
9.7., 9.8., 9.10., 9.11., 9.12., v článku 10. odst. 10.1. a v článku 15. odst. 15.7 této
Smlouvy či povinnost účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby pro kolaudaci,
je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý
případ porušeni konkrétni povinnosti Zhotovitele a Zhotovitel je povinen tuto smluvní
pokutu Objednateli uhradit.
20.7.
V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo
návykových látek, osoba, která se na výzvu Objednatele či TDI odmítne podrobit
zkoušce na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek, má Objednatel nárok na
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 5.000,- kč za každý jednotlivý případ.
20.8.
V případě, že bude na staveništi zastižena osoba, která není zaměstnancem
Zhotovitele či jiným poddodavatelem (či jeho zaměstnancem) Zhotovitele dle této
Smlouvy, má Objednatel nárok na zaplaceni smluvní pokuty ve výši 20.000,- KČ. To
neplatí v případě, pokud se jedná o osoby, které na staveniště pouze dodávají
materiál, či vykonávají jinou činnost, která nemá bezprostřední souvislost s
prováděním prací na Díle.
20.9.
V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště řádně a včas v souladu s touto
Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané
ceny Díla za každý i započatý den prodlení.
20.10. Ve vztahu k porušeni povinnosti dle této Smlouvy či jejich příloh si Smluvní strany
sjednávají, že k prokázáni porušeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele obě strany
považuji s ohledem na povahu prováděného Díla za dostatečný důkaz i fotografii
pořízenou Objednatelem či TDI.
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V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i
započatý den prodlení.
V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli požadovanou součinnost při
kolaudaci, bude povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze
sjednané ceny díla za každý případ takového neposkytnuti součinnosti.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zněním přílohy č. 6 této Smlouvy a je si
vědom toho, že v této příloze jsou stanoveny další smluvní pokuty pro případy
porušeni BOZP na staveništi a zavazuje se Objednateli tyto pokuty v případě
porušeni některé povinnosti stanovené v této příloze č. 6 uhradit.
Pro případ jakékoliv jmenovitě neuvedené povinnosti Zhotovitele plynoucí z této
Smlouvy si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 3 % z částky
odpovídající porušené povinnosti, vždy však nejméně 2.000,- KČ. Smluvní pokuta ve
výši 2.000,- kč se sjednává i pro případy porušeni povinnosti Zhotovitele plynoucích
z této Smlouvy, u kterých není možné finančně vyčíslit hodnotu porušené povinnosti.
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost předložit Objednateli prodlouženi bankovní
záruky v souladu s ustanovením odst. 23.2. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý, i započatý den prodlení.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči ceně Díla nebo její části.
Právo na náhradu škody, způsobené nesplněním povinnosti, za niž se sjednává
smluvní pokuta, není tímto článkem dotčeno. Poškozená smluvní strana má právo
na náhradu škody vedle smluvní pokuty.

21. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
21.1.
21.2.

21.3.
21.4.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit při jejím podstatném
porušeni druhou Smluvní stranou.
Objednatel může od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a) Zhotovitel i přes upozorněni Dílo provádí v rozporu s touto Smlouvou,
zadávací dokumentaci nebo v rozporu s požadavky Objednatele, přičemž
postup nebo dosavadní výsledek prováděni Díla vede nepochybně
k vadnému plnění,
b) Zhotovitel při zhotoveni Díla provádí technologické postupy, práce nebo
používá materiál, které již v průběhu prováděni Díla vykazuji nedostatky
kvality, množství či jinak odporuji dohodnutým podmínkám a ani
v přiměřené dodatečné lhůtě nezjedná nápravu,
C) Zhotovitel je v prodlení s terminem provedeni Díla o vice než třicet (30) dnů,
d) Zhotovitel neoprávněně přerušil zhotovováni Díla nebo neoprávněně zastavil
zhotovováni Díla na dobu delší jednoho (l) týdne,
e) Zhotovitel ztratí příslušné podnikatelské oprávněními pro prováděni Díla, resp.
takové oprávněni ztratí poddodavatel Zhotovitele, jehož prostřednictvím
Zhotovitel takové oprávněni zajišt'oval,
f) Zhotovitel bezdůvodně odmítne převzít staveniště, ačkoliv mu Objednatel
poskytl nezbytnou součinnost,
g) v dalších případech, kdy je to v této Smlouvě výslovně uvedeno.
Za podstatné porušeni smlouvy Objednatelem se považuje prodlení Objednatele
s úhradou části ceny díla delší než třicet (30) kalendářních dnů.
V případě odstoupení kterékoliv ze Smluvních stran od této Smlouvy. je Zhotovitel
povinen provést ty práce, jejichž neprovedeni by mohlo způsobit Objednateli škodu a
zajistit převzetí objednaných věci, jež měly být užity k provedeni Díla (o tom,
s uvedením o jaké věci se jedná, je Zhotovitel povinen písemně informovat
Objednatele). Současně je Zhotovitel povinen tyto věci, pokud jej k tomu vyzve
Objednatel, předat Objednateli.
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V případě, že dojde k odstoupení od této Smlouvy z důvodů ležicich na straně
Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část ceny již řádně
provedeného Díla včetně DPH, odpovidajici rozsahu částečného a řádně
provedeného Díla. Pro určeni ceny prací bude použit jeden z následujicich způsobů,
přičemž volbu způsobu určení ceny má Objednatel:
i.
pomoci jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele,
ii.
pomocí jednotkových cen běžných na trhu stavebních prací v době a místě
jejich realizace, ověřených dvěma nabídkami předloženými Objednatelem,
iii.
pomoci jednotkových cen velkoobchodních ceníků výrobce, resp. dovozce
snížených o 10 % platných v době jednání o této ceně.
Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud Objednatel:
i. je v prodlení s předáním místa plněni (staveniště) po dobu delší než třicet (30)
kalendářních dnů, pokud se nedohodne náhradní termín,
ii. pozastaví provedeni prací na Díle po dobu delší než šedesát (60)
kalendářních dnů z důvodů, jež nejsou na straně Zhotovitele s výjimkou
případů vyšší moci, pro které pIati lhůta podle odst. 21.7. tohoto článku této
Smlouvy.
Každá ze Smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
i. je v insolvenčnim řízeni vydáno rozhodnuti o úpadku druhé Smluvní strany,
ii. druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace,
iii. vlivem vyšší moci dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit
a které zcela nebo na dobu delší než 120 dnů znemožni některé ze
Smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.
Vznik skutečnosti zakládajicich právo odstoupit od Smlouvy je každá Smluvní strana
povinna oznámit druhé Smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupeni od
Smlouvy však není rozhodujici, jakým způsobem se oprávněná Smluvní strana
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujÍcÍch k odstoupeni od Smlouvy. Pokud
některá ze Smluvních stran odstoupí od Smlouvy, Smluvní strany sepíši protokol o
stavu provedeni Díla ke dni odstoupeni od Smlouvy: protokol musí obsahovat
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupeni od
Smlouvy. Závěrem protokolu Smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud
provedeného Díla. V případě, že se Smluvní strany na finanční hodnotě Díla
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.
Smluvní strany se zavazuji přijmout tento posudek jako konečný ke stanoveni
finanční hodnoty Díla. K určeni nezávislého znalce, dojde po dohodě Objednatele a
Zhotovitele, jakož i k úhradě ceny za zpracováni posudku.

22. KONTAKTNÍ ÚDAJE
22.1.
Objednatel
·
doručovací adresa:
·
kontaktní osoby:
· ve věcech
·

smluvních:

ve věcech technických:
vedoucí

starosta
odboru

investic,

referent odboru investic,

22.2.

· TDI: bude oznámeno dodavateli dodatečně
Zhotovitel:
·
doručovací adresa: Průhonice, Dobřejovická 194, psč 25243
·
kontaktní osoby:
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jednatel, mobil
mobil

TDI: Ing. Tomáš Limberský, mobil 724 665 555,
adresa a kontaktní osoba pro příjem reklamace vad v záruční době:
, jednatel, mobil
, email:

Obě Smluvní strany se zavazuji v případě změny shora uvedených údajů bez
zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informovat druhou Smluvní stranu,
jinak odpovídají za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Veškerá
oznámeni, která musí nebo mohou být podána podle či v souvislosti s touto
Smlouvou, musí být učiněna písemně a mohou být doručena osobně (o osobním
převzetí sepíši Smluvní strany protokol), e-mailem na adresu uvedenou v tomto
článku, místně či mezinárodně známou kurýrní službou nebo doporučenou poštou.

23. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK
Bankovní záruka:
23.1.

Pzáruko předáni a převzetí díla, resp. po podpisu protokolu o předáni a převzetí díla
bez vad a nedodělků, se Zhotovitel zavazuje nejpozději ve lhůtě deseti (ID)
pracovních dnů předat Objednateli záruční listinu (bankovní záruku) za řádné plněni
záručních podmínek, odpovidajÍci 5 % ze sjednané ceny díla (ceny nabídnuté
Zhotovitelem v krycím listu nabídky), jejímž prostřednictvím bude ve prospěch
Objednatele zajištěna povinnost Zhotovitele řádně a včas plnit záruční podmínky
sjednané smlouvou o dílo a dále povinnost Zhotovitele k náhradě způsobené újmy,
tedy bude sloužit k zajištěni finančních nároků Objednatele za Zhotovitelem,
vzniklých Objednateli z důvodu porušeni povinnosti Zhotovitele a dodrženi
smluvních podmínek, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele, a
to včetně smluvních pokut za porušeni povinnosti Zhotovitele, účelně vynaložených
nákladů Objednatele v případě, kdy bude z důvodu na straně Zhotovitele Objednatel
nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným dodavatelem), protože
Zhotovitel neodstraní vadu řádně a ve stanoveném terminu, a na úhradu škod
způsobených Zhotovitelem porušením jeho povinnosti.

23.2.

Bankovní
záruka
bude
vystavena
ve
smyslu
§
2029
zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na požadovanou finanční částku a na dobu
60 měsíců ode dne předáni a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků.

23.3.

Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna posledním dnem lhůty dle bodu ii.
tohoto odstavce smlouvy.

23.4.

V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku za řádné plněni
záručních podmínek do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o
předáni a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, je povinen Objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- kč za každý započatý den prodlení až do
splněni povinnosti, resp. do skončeni záruční doby na dílo, nejvýše však do 10 %
ceny díla vC. DPH.

23.5.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli originál záruční listiny vystavené
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o
bankách, ve znění pozdějších předpisů (tj. bankou se sídlem v České republice nebo
bankou se sídlem na území členského státu EU s pobočkou na území České
republiky, jež požívá výhodu jednotné licence podle práva EU), ve prospěch
Objednatele jako oprávněného. Záruční listina se stane součásti této Smlouvy.
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23.6.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž
banka se zaváže k plněni bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

23.7.

Objednatel je oprávněn využit prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši,
která odpovídá nesplněným smluvním závazkům Zhotovitele. výši nesplněných
smluvních finančních závazků Zhotovitele je povinen Objednatel bance řádně
doložit.

23.8.

Před uplatněním plněni bankovní záruky oznámi Objednatel jako oprávněný
písemně Zhotoviteli výši požadovaného plněni ze strany banky jako povinného a tuto
výši je povinen Zhotoviteli doložit.

23.9.

Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve shodném znění
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů po každém
oprávněném čerpáni záruky Objednatelem, tj. od každého uplatněni práva ze záruky
Objednatelem.

23.10. Zhotovitel je povinen zajistit prodlouženi či obnoveni platnosti bankovní záruky,
pokud její platnost v průběhu zadávací lhůty uplyne, a to nejpozději čtrnáct (14) dnů
před uplynutím lhůty. na niž byla bankovní záruka vystavena.
24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
24.1.
24.2.

24,3.

24.4.

24.5.

24.6.
24.7.

Tato Smlouva se řidl právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí
Občanským zákoníkem, pokud Smlouva nebo zákon nestanoví jinak.
Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto Smlouvu nebo její část ani převést jakoukoliv
svou pohledávku vyp|ývajíci z této Smlouvy nebo její část na třetí osoby bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele, Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoli
své pohledávky vůči Objednateli z této Smlouvy nemůže započíst jednostranným
úkonem. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku
z této Smlouvy, splatnou i nesplatnou, oproti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za
Objednatelem, s čímž Zhotovitel podpisem této Smlouvy předem vyslovuje svůj
souhlas.
Tato Smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou Objednatele a
Zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných
statutárními zástupci Smluvních stran. Tim není dotčeno právo Objednatele a TDI
dávat pokyny k provedeni Díla a dále ujednáni o změnových listech. jakákoliv jiná
změna Smlouvy je neplatná, přičemž této neplatnosti se může dovolat kterákoliv ze
Smluvních stran. Ustanoveni § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Bude-li jakékoliv ustanoveni této Smlouvy shledáno neplatným, neúčinným nebo
neúplným, nebude tlm dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni
Smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanoveni takovou
úpravou smluvního vztahu, která se nejvíce blíží účelu Smlouvy a jejímu záměru.
Změní-li se po uzavřeni Smlouvy okolnosti do té miry, že se plněni stane pro
Zhotovitele obtížnější nebo že nastane hrubý nepoměr v právech a povinnostech
stran, nemění to nic na povinnosti Zhotovitele splnit své povinnosti vyplývajici z této
Smlouvy; ustanoveni § 1765 odst. 1 a 1766 občanského zákoníku se neuplatni
a Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá
nebezpečí změny okolnosti.
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí ji ze
Smlouvy či jejího porušeni, do podoby cenného papiru.
jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni bude spadat do soudní
pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Objednatele.
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24.8.

Smluvní strany berou na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv, z čehož vyplývá povinnost zveřejnit Smlouvu v Registru smluv
popř. poskytnout třetím osobám informace z této Smlouvy v zákonném rozsahu.
24.9.
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni prostřednictvím registru
smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), v platném znění. Zveřejněni Smlouvy v Registru smluv provede
Objednatel bezprostředně po uzavřeni Smlouvy, nejpozději však do třiceti (30) dnů
od uzavřeni Smlouvy.
24.10. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) exemplářích, z nichž Objednatel obdrží tři (3)
vyhotoveni a Zhotovitel dvě (2) vyhotoveni. Kopie vyhotoveni Smlouvy bude
přiložena ke stavebnímu deníku a bude umístěna na staveništi a přístupná ve
stejném režimu jako stavební deník.
24.11. Všechny spory a problémy vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou Smluvní
strany řešit především vzájemnou dohodou.
24.12. Nedílnou součásti této Smlouvy jsou dále následujici přílohy:

Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.

123456-

Závazné stanovisko odboru památkové péče
položkový rozpočet - Zhotovitelem oceněný výkaz výměr
Harmonogram plněni - bude upřesněn před podpisem Smlouvy
pojistná smlouva odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám
pojistná smlouva: stavebně montážní pojištěni
Pokuty za porušení BOZP na staveništi

Objednatel

V Kutné Hoře dne .9:9': ...2018

Zhotovitel
V

d,,"j .. .-...2018

...
, ,. . .. . .. . . . . . . . . . J' . . . . .

GIÚEN PR J CT s.r.o

Město Kutná Hora
starosta města

, jednatel
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
ltčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.
lČ: 00236195
Odbor památkové péče, školstvi a kultury
sídlo odhni: Václavské náměstí 182, Kutná Hora
tel.: 327 710 210. 327 710 Ill', fáx: 327 710 106
e-mail: pamatky@mu.kutnahora.cz, ID: b65b&3
www ,mu.kutnahora.cz
Spisová mačka:

MKH/03435 |'20|7/04'PAM./MON

Naše čj.-

MKH/034351/2017

vyřizuje'
Tel.

reřerem

E-malt
Datun}.

20.6.2017

Účasmíci ři?£nj:

Město Kutná Hora, Havličkovo náměstí 552, 284 24 Kutná Hora, lČ: 00236195. které zastupuje

Věc: Závazné stanovisko Městského úhdu Kutná Hora, odboru památkové péče,
školství a kultury k obnově parku pod Vlašským dvorem, Kutná Hora (11. etapa) na
pozemcích p.č. 2, 3, 4, 9, 184 k.ú. Kutná Hom. (dle koordinační situace stavby. kterou
vypracoval Ing. jiří Kulič a Irena Čabanová v únoru 201 7, zak. č. 08/201 S)

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kutná Hom odbor památkové péče. školství a kultury na základě
ustanoveni § 66 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném mění a ustanoveni § 14
odst. 1 a 2. § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve mění pozdějších
předpisů. k žádosti č.j. MKH/034351/2017 ze dne 24.5.201 7, kterou podalo Město Kuiná Hora
Havličkovo náměsii 552, 284 24 Kutná Horu, lČ: 00236195. herě zastupuje
k obnově parku pod Vlašským dvorem,
Kutná Hora (11. etapa) na pozemcích p.č. 2, 3, 4, 9, 184 kú. Kutná Hora, vydává po
písemném vyjádření Národního památkového ústavu, iůemního odborného pracoviště středních
Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 (dák jen NPÚ) č.j. NPÚ- 32l/41376/2017 ze dne 5.6.2017
(došlo pod č.,j. MKH/037651/2017 dne 7.6.2017) toto

l

závazné

stanovisko

Upravy zahrnujr
·

Obnova pochozich ploch

·
·

Nové rozvody
Veřejné osvětleni

·
·

Kamerový systém
Vybudováni in-line dráhy

·

Zřízení ptirodního jezírka

·

Vyzděni kamenných zídek

·

Umístěni herních prvků

Obnova parku pod Vlašským dvorem, Kutná Hom (íl. etapa) na pozemcích
- p.č. 2, 3, 4, 9, 184 k.ú. Kutná Hora. který je jako nemovitá kulturní památka zapsán
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstříkovým čískni l 1747/2
1043/A2
- p.č. 184 kú. Kutná Hora, který leží na území Městské památkové rezervace Kutná
Hom (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.:l6 4 17/87 - Vl/l)
je
z hledisek ochrany zájniů státní památkové péče ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 3 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znčni pozdějších předpisů, dle koordinační situace
stavby, kterou vypracoval Ing. Jiří Kulič a Irena Čabanová v únoru 201 7, zak. Č. 08/2015,
při dodrženi následujících podmínek:

přípustná

l. Herni prvky budou provedeny ze dřeva.
2. Herni prvky (p.č. 184) budou un)istěny tak. aby se co ne.jméně uplatňovaly při dálkových
pohledech.

Odůvodněni
Městskému úřadu Kutná Hora odboru památkové péče, školství a kultury. jakožto
věcně a mistnč příslušnému správnímu orgánu, byla dne 24.5.2017 doručena žádost. kterou
podalo Město Kutná Hom, Havličkovo náměstí 552. 284 24 Kutná Hom lČ 00236195, které
zastupuje
k obnovč parku pod
Vlašským dvorem. Kutná Hora (j]. etapa) na pozemcích p.č. 2. 3, 4. 9. 184 k.ú. Kutná Hora.
Tímto dnem bylo ve věci zahájeno správní řízeni.

Záměrem je obnova parku M Vlašským dvorem íl. etapa - obnova pochozich ploch,
nové rozvody, veřejné osvětleni. kamerový sy$lém, vybudováni in-line dráhy. zřízeni přiMniho
jezírka. vyzděni kamenných zídek.
Pro předmětný projekt zpracovaný Ing. Jiřím Kuličem v březnu 2015. bylo dne
9.5.2016 vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora. odboru památkové péče,
školství a kultury č.j- MKH/O22007/2016. V roce 201 7 došlo ke změně projektu. Byl vypuštěn
labyrint. který měl být situován u přírodního jezírka a došlo k posunu a rozsahu umístěni herních
prvků. Přeložené zrněny byly zaneseny do výkmsu obnova parku pod Vlašským dvorem,
koordinační situace stavby z února 2017, který je předmětem nového posouzení. Ptedložený
výkres je zpracován
. Projekt navazuje na předchozí etapu obnovy č. l., která
byla realizována v roce 201 5. Jde o další stupeň dokumentace - prováděcí projekt.
Herni prvky je nutné provést ze dřeva. aby pohledově co nejvíce splynuly s okolním
prostředím. Herni prvky je nutné umístit tak. aby se neuplatňovaly při pohledech z města.
Dopk)mčujeme dodržet umístění herní prvků pod koruny lip, aby zůstala nedotčena louka před
skalkou, která se uplatňuje při pohledech z města.
Předmětné pozemky p.č. 2. 3, 4 (park pod Vlašským dvorem) a p.č. g (zahrada
arciděkanství) jsou zapsány jako kulturní památky. pozemek p.č. 184 je součásti městské
památkové rezervace Kutná Hora. objekt Vlašského dvora se nachází na jižním okraji
historického jádra města, na hraně svahu. Tato situace umožňuje jeho výraznou pohledovou
expozici v dálkových pohledech, kde se objekt uplatňuje i v širších souvislostech jako místní
dominanta. objekt byl významným článkem městského opevněni. Přédstavuje komplikovaný
areál o několika různých stavbách, většinou dvoupatrových. Původní části jsou zachovány ve
východním a severovýchodním křídle. ostatní části jsou novostavbami z let 1893-98, Gotického
původu jsou: jádro královského paláce, hranolová věž vc východním průčelí se zazděným
průjezdem, firagmenty královské mincovny a ohradní a tarasni zdi. Vzhledem k důležitosti
daného prostoru. který zásadním způsobem utváří ráz historického centra města a na nčj
bezprostředně navazujících části je nutné. aby herni prvky nepůsobily rušivě a zároveň se
pohledově pokud to bude možné neuplatňovaly. Proto byly stanoveny výše uvedené podmínky.
Stát chráni kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svčdcctvi
jeho dčjin. výmamného činitele životního prostředí a nenahraditelné hhatstvi státu.
Městský úřad Kutná Hora si vyžádal. v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 úkona č.
20/1987 Sb.. písemné vyjádřeni NPÚ, úzernniho odborného pracoviště středních Čech. Na
základě tohoto vyjádřeni č.j. NPÚ-321/4 1376/201 7 ze dne 5.6.2017 a vlastni znalosti předmětné
kuhumi památky Městský úřad Kutná Hora rozhodl, v souladu s ustanovením § 14 odst. 3
zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navrž.ených prací a stanovil podle tohoto ustanoveni a
podle ustanoveni § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., základni podmínky, za kterých lze práce
připravovat a provést. Před vydáním závazného stanoviska byla zplnonlocněnému zástupci. jako
účastníku řízeni, v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dána možnost
vyjádřit se k jeho podkladům.
do protokolu uvedl. že k podkladům úvazného
stanoviska ani ke způsobu jejich zjištěni nemá připomínek.
Podmínky tohoto závazného stanoviska se opirqji o písemné vyjádřeni NPÚ ze dne
5.6.2017, žádost vlastníka a koordinační situaci stavby. kterou vypracoval
v únoru 201 7. zak. č. 08/201 5.
3

Poučeni
Proti tomuto rozhodnuti je možno se odvolat do 15 dnů ode dne oznámeni rozhodnuti
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze písemným podáním u Městského úřadu Kutná
Hora - odbor památkové péče. školství a kultury.
Odvoláni se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze (dle ustanoveni
§67 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích) písemným podáním u Městského úřadu Kutná
Hora, odboru památkové péče, školství a kultury. s pouebnýn] počtem stejnopisů. tak aby jeden
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízeni dostal jeden stejnopis.

,,otisk úředního mžitka"

vedoucí odboru

ObdrZí
11@
Mčsto Kutná Hem. Havlíčkovo náměstí 552, 284 24 Kumá Hora, lČ 0023619$, které zastupuje

Na v¢domí:
Městský ůhad Kutná Hora, stavební ůtad, Havličkovo náměstí 552
Národní památkový ústav, územní pracoviště sttednich Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3.

4

tel

poznmky:
V průběhu stavby pri fešeni konstrukčních detailů, barevnosti apod je možné se obrátit na pracovníka NPU
Praha o poskytnuti odNmé pomoci buď phmo nebo prDmednictvim městského ůhadu
loto rozhodnutí nenahrazuje H7eni podle zákona č 183QOO6 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu.
ve mění podle stavu k l l 20 13. ke kterému .je pNslušný Městský úPad Kutná Hora. stavební úřad
V ptipadč, kdy v souvls|o$tl s realizaci výše uvedeného záměru budou prováděny zemni práce,
uWzorňujeme na povinnosti vyplývajlci z ustanoveni § 22 odst 2 a § 23 odst 2 a 3 zákona č. 20A987 Sb.. o státní
památkové péči vc mčni pozdějších předpisů Stavebník je podle tčchto ustanoveni mimo jiného povinen již od
doby přípravy stavby tento záměr omámit Archeologickému ústavu Akademie véd České republiky (dále jen "AV
ČR"). napt. Archeologickému ústavu AV ČR. pracoviště Kutná Hora (Hloušecká 609, Kutná Horii tel :327151 1730
Dále je stavebník povinen umoZnit Archeologickému ústavu AV ČR nebo jiné oprávnčné organizaci provés( na
dotčeném území záchranný archeologický vý7kum a náhodnC archeologické ná|e7y oznamovat zmíněným
organizacím.
V pNpadé archeologického nálezu, který nebyl učinčn při prováděni archeologického vý7kun)u (mince,
kamenné. kostěné, kovové nástroje. části nádob a M.) je nálezce nebo osoba odpovědná za prováděni prací. pri
nichZ k nálezu došlo. povinen v souladu s ustanovením § 23 odsi.2 zák č. 2(b'l987 Sb., o státní památkové péči, ve
mění pozdějších pkdpisů podat o tomto nálezu omámeni Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu niuzeu
nejpo'dcji druhý den po archeologickém nálezu nebo potom. kd) se o archeologickém nálezu dovčdél.. Omámeni
múZe učinit přímo nebo prostkdnictvím obce. v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo
Archeologický nález i nalezištč musí být ponechány beze změn až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo
mu7eem. nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném omámení.
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Přňoha č. 2

Harmonogram časový
Název zakázkv"

Generálni zhotovitel stavby - obnova
parku v rámci projektu Revitalizace NKP
vlašský dvor
Zadavatel
DC¢ pi'edpokkidaného terminu zahajem'
He pfedpokiádaného terminu dokončem

Město Kutná Hora

'mjpotdějt do S dnů od od pirdánt a

GREEN PROjECT s.r.o.

Zhotovřtel.

Ýrĺc7uvv
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Allianz ®

Allianz pojišťovna, a. s.
generálni kdllelstv1
Ke ŠNan!c|656/3
186 00 Praha 8

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ
(Potvrzeni o uzavření pojistné smlouvy)
Allianz pojišťovna, as., se skilem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje uzavření pojistné smlouvy mezi
firmou GREEN PROJECT s.r.o., lČ 27195783 d Allianz pojišťovnou ,as. ze dne 7.12.2017, jak dále uvedeno :

EQj'istnásmIQmšů

505 597 886

pojistMk a pojištěný:

green project s.r.o.
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
lČ: 27195783
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 103585

pojistitek

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
lČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstňku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

RQzsÁh
p-QjištěnÍ:

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
A VADOU VÝROBKU

LimitRpjistného
plnČní :

EQgátekpúggní'
pQjistné obdQbí:
f'ojištgnĹsjdún9'

KČ
7.12.2017
1 rok
na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vŮČi pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti
vyplývajici z výše označené pojistné smlouvy.
přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento oertifikát ani nemění ani nenahrauýe.
V Hradci Králové dne 5.1. 2018
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Allianz ®
Seznam pojištěných činností
Příloha k pojistné smlouvě
(

pro pojištění podnikatelů č.
Klient (zájemce o p(jjlš[ěnÍ/
N&ev firmy/ Anénoa pňjmeni:
Sklkt
1ČO/«dné Císlo:
MíStO pµŠtěrú:

505597886

pojistnik)
GREEN PROJECT 8.f.O.
omcNŇcká, 194/, 25243, PrůtMce
27195783
Říčanská. 1799/, 25101, ŔWy

pojištění odpovědnosti za škodu zpŮsobenou provozní činnosti a vadou výrobku - pojištěné činnosti
019 95- Výroba, obchod a služby neuvdené v přílohách 1-3 žlvnostenského zákona - VOLNÁ ZIVNOST
013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňováni
019 65 - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, pi\edmětů kulturní povahy a výrobků jemné mechamky, optických přístrojů a
měřidel
005 02 - Výroba, instalace a opravy dekhických strojů a přistrojů, elektronických a tekkomunikačnich zařízeni
005 04- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektňckých zařízení
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preen PROJECT s.r.o,

JmônO

pNjmml
Rodné

Títud
Mrosa

lČ 27195783

(netxji datum

(netxj byiNMé)
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Dobřejovická

=='

Průhonice

l

·A25243

sMLUvNĹujEDNÁNĹmrĚNľoDHvĚDNosT|-mNÁ ŽMNOST
I.

Odchylně od ČI. 8, odst. 1 Zvláštních pojistných podmínek pro pojištěni odpovědnosu podnikatelů ZPP-OP 1/17 (dále jen .ZPP-OP") se
ujednává, že pojištěni se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené prcmzováním živnosti vdnév dále
uvedeném rozsahu.

2.

P«ištěnl se nevztahujé na µvinnost pojištěného mhradit škodu nebo újmu, která je způsobena nádedujícími podnikatelskými
činnostmi:
-

3.

ännost informačnlch a zprwodajs*h kanceiáň
Poskytováni dužeb osobního chamkteru a pro asobnl hygienu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Potmbnla pozemní doprava (yyjma ždezničnľa silniční motorM dopravy)
Provazavánl poštcmích a zahraničních poštcmich služeb
Prwozwánívodavodů a kanalizaci a úprava a rozvod vody
vý'oba a opravy zdrojů ionizujfdho záření
Yýroba hnojiv
výroba chemických látek, vláken d přípravků a kosmetických prostředků
Yýroba koksu,surovéhQ dehtua jiných pevných paliv
yýroba krmiv, krmných směsí, doplňkuyých látek a premixů
výroba motorových a přípojných vozidd d karuseíiľ
'Yýroba zdravotni«ých prostředků
Zastavárenská Činnost a makx)tKhod s použitým zbožím
Wroba,obchod a s|užtN jinde nezařazené

V pňpadě níže uvedených podnikatelských činností se po|"ištění vztahuje puvinnost pojištěného k náhradě škody nebo Újmy z prwozní
činms6 (pojištění se nevztahuje m poQnnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené vadou výrobku):
-

ännost odborného lesního hospajáře
Chw Mata jejich výcvik (svýjimkou živočišné výroby)
Fotografické služby
Nakládánísdpady ('yjma nebezpečných)
Nddádánf s reprod&čním maeňäkm lesních dřévin
Návrhářská, designérská, aranžérská činnosta rnodeling
Poradenská a konzdtačnf činnost, zprau)vánľ odtxmých studňa posudků
Pokytování software, poradenství v obksti iriformačn°ch technologií, zpracôváni dat, Mstingwé a soUvlsekí Cmosti awebové
porrály

-

Praní prodomácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Prcjektovánf elektrických zaňzenľ
ProjekttNání pozemkuvých úprav
Pmjektování elektridkých zaňzenf
projektování pozemkových Uprav
Provozwáni cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasu cestovního rúchu
1

Í
l
l

l

l

-

Překladatelská a tlumočnická ännost
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupeni
Hužbyv oblasti administrativnisprávya služby organizačně hospodářSké póMahy
Stavba d výroba plavidel
Testování, měření, analýzy a kontroly
\tyhotovování lesních hospodářských plánů b osnov
\íýmba drážních hnadch vuzidel d dráŽních vozidel na dráze wmvajové, trotejbusMa lanové a železničMho parku
výmba pkstcvých a p'yžwýchyýrobků
výroba, rozmnožováni, chstribuce, prodej, pronějem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a yýroba nenahraných nosičů
údajů a záznamů

-

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Yý'oba, vývoj, p'ojektwání, zkouŠky, instalace, úchžba, oprayy, modihkace a konstmkčnízměny letadel, motorů letadel,
vrtulí, letadbvých části a zaňzenía leteclých pozemních zařízeni

-

Zasilatelství d zastupovánÍv celním řfzenľ
Zpmstředkovánľ obchodu a služeb

výrobkem nejsou výsledlg' duševní tvůrů činnosti d jiné obdobné čiňňQsú jako např, projeky, posUdky všeho druhu, audity, software,
grafická úprava textu apod.
4.

Odchylně od ČI. 8, odst. 1 ZPP-OP 1/17 se ujednává:
4.|, Pokud není v pcijistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje pouze na pořádáni kurzů a školerú, jejichž účastníky jsou
osoby starší 18 let(Mimoškdní ýchova avzdělávánľ, pořädbni kurzů,škden[ včetně lektocské činnosti, kód 019 22).
4.2. f'akud je poj'štěnou činnosti POSKYTOVÁNĹTECHNICKÝCH SLUŽEB (kód 019 44)a neniv poj'stné smhuvě výslovně ujednáno jinak,
Ništění se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody neb újmy vyplývající z následujidch čjljnQstí:
äštění ulic a udržování veřejných pmstramM, udržováni pozemních komunikací, dozoru zdvihacích zaňzení, výŕog a rozvodu tepelné
energie nepod|éhajknicenci podle jiného právního předpisu nebo nevyžadujíci konces:.
4.3. Pokud je pojíštěnw činnosú PRONÁJEM A PŮJČOVÁNĹVĚCĹ MOVTTÝCH (kód 019 66) d není v pojistné smlouvě výslovně
ujednáno jinak, pojištěni se nevztahlge na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývajici zpronájmu a pŮjčovánľ
dopravních prostředků, smovnich potřeb, konľa jiných zvířat.
4.4. Pokud je pojištěmu činnosti PROVOZOVÁNÍ KULTURNÍCH, KULTURNĚ-VZDĚLÁVKĹCH A ZÁBAVNÍCH ZAŘĹZENĹ POŘÁDÁNÍ
KULTURNÍCH PRODUKCÍ, ZÁBAV,VÝ5TAV, VELETRHŮ, PŘEHLĹĎEK PRODEJNĹH A OBDOBNÝCH AkCl(kód 019 32)a není
v pojistné smlouvě výslomě ujednáno jinak, pojištění se nwztahuje na pQvinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývajid
z následujícSch činnostE
Pořádání tanečních zábav a diskoték prmzování činnosti zvukařů, osvětbvačů, kameramanů a další podpůrné Činnosti solMsějô s
realizaci uměleckých výkonů, pmvozováni pořádání arkusových představení, varieté a podohných akci, pmvozcwánľ pouťových atrakci,
zábavních parků, provDzováni počítačoyých heren, hracích automatů, činnosti kaskadérů, pďädánľ ýstav, veletrhů, přéhlídek,
prodejních a obdobných akd spočívajľcl vorganizačnlm a technickém zajištěMjejich průběhu.
4.5. Pokud je pojištěnou činnosti PROVOZOVÁNÍ 1ĚLovÝcFKMdÝal A SPORTUVNĹCH ZAŘĹZENĹA ORCANIZOVÁNĹ SPOKTUVNĹ
ČINNOSJ1 (kód 019 36) a není vpojistné smlowě výslwně ujednáno jinak pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného
k náhradě škody nebo újmy'yplývaňdz prcNozcNáni:
plaveckých bazénů, koupdišť, or%niz(jvání a pořádáni sportcNnlch soutěží a činnosti sbužící podpoře a propagaci sportu, činnosti
agentů a agentur zastupujídch výkonné sportovce za účelem zajištěni účasti na sportovních mutěžích a pKjdobně, ähnosti výkonných
sportovců, případně rozhMäch.
4.6. v pňpadě nákupu nemovitosti za účelem jejich dalšího prodeje, prodeje nernovitosú, zprostředkování nákupu. p'odeje a pronájmu
nemovitosti, bytů a nebytových p'ostor se Ništění vztahuje pouze na povinnost pojištěného k náhradě Škody nebo újmy z prwozní
činnosti (Realitní činňosL správa a údržba nemovitostf, kód 018 10 ).
4,7.Pokud je pojištěnau čmnosti SKLADOVÁNÍ, BALENÍ ZBOŽÍ, MANIPULACE S NÁKLADEM A TEärlNKXÉ Č1NNOST1VDOPRAVĚ
(kód 003 19)a nenív pojistné smlouvě výskNně ujednáno jindt pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného knähraděškody nebo
újmy vyplývajicľ z lú5|edqícich činností:
Technické Činnosti spojené s přepravou osob, zvíkt a nákladů, zejména pruvozováni parktMšť a garáží bez ostrahy, zajišťováni a
redizace dopravního značení, prověřcwéní tras pro přepravu zvlášť těžkých a 'ozměrných pkdmětů a užNání vozidel, kjichž rozměry
nebo hmotnost přesahují miru stanovenou jinými předpiy, hgistícké s|užtN (yyhlecjávání optimální dopravní trasy).
2

I
0

l

l

4.8. Do obsahové náplně oboru Činnosti živnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD (kód 017 74) není zahrnut nákup a prodej
kultumkh památek nebo předmětů kdturní hcdnoty, nemovitosti, hospodářských zvikl prodávaných jejich chwatdi, zvířat určených
pro zájmové chovy, střelných zbraní a střeliva, výbůšnin, bezpečnostního mateňálu, toxických a vysoce toxkkých látek a pňpravků,
zvukových a zvtjkově-obrazcNkh záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, zastavárenská činnosl dále
obsahem ČÍMosb není provozováníčerpacľch stanic na stlačený plyn (LPG) k pohonu motomvých vozidel.
pojištění se dák nevztahuje na povinnost pcýištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené následujícími pK)dnikatelg*ničinnostmi:
- Velkoobchod a maloobchod pdivy
- vdkoobchod a majodxhod ojetými motorovým vozidly
- Velkoobchod a maloobchod řnotorovými vozid'y z yý'ot!y a jejich pňslušensMm
- Velkoobchod a maloobchod zdravotnickými prostředky
- Velkoobchod a maloobchod pneumatikami
- Velkoobchod a maloobchod chemickými látkami d vý'obky
- Velkoc&hod a maloobchod starožitnostm, numismatický a Matdistický obchod
V případě činnosti Velkoobchod a mdoobchod tabákovými výrobky a potřebami pro kuřáky se poj|štěn[ vztahuje pouze na povinnost
pojištěného nahradit škodu nebo újmu způsobenou provozní činností (pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodý způsobené
vadou výrobku).
4.9. Pokud je pojištěnou čúlnostÍvÝRoBAmajŮ a zařízení (kCd 002 09) a neniv pojistné smbuvě výslovně ujednáno jinak,
poýištěnke nevztahuje na pcMnnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy wp|ývajÍcÍ2 náskdujicIch činnosti:
vý'oby zaňzenľ pro destilaci nebo rektifikaci v rafinériích ropy a v chem'ckém pcůmyslu, vý'og za!¶zenÍ pro lunapadky a dalších
prostřédků ii«jvé zábavy(kdotočů, houpaček, střéjnic a podobně), výřoby hasicích přístrojů a výroby zaňzení na likvidaci rad&ktimího
odpadu.

Ostatní ustanovenÍ pojistných podmínek a pojistné smlouy zůstávaji neměněna,
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)i"én'u škodu netk)
újmu bet pfedcmí& sou" 35.
leck9e by mu lálC pommsi vzMda I bet
úvazku
') škody Lpů$obené pů$obenlm
[bäf JMOSh mexnäläci. ůřeMm Ýšeho~mäšmim pij$ nétxjj ň;"
zením žmmho µůstML mdo8o-h Ke sme V
e
ochranného
p
?
u~nýcn v 2
Vpp
nehčena

Mud je [q ' poµsíné
se
pcsox:
mu'
phén
He'ý je v poymé wmxwě
jako invesW - Zd ušlý h"ubý Ml který mu sbcečně
b
sniknů Obrätu azvyšem
näkiadů
já je fo
:Qm.
lv ljdďůu. jesthŽe během
doby mnomě k romwo 3čj(j'!u
µslné smsouvě pcpšúéně swvebni däo nebo jeho Část utrpí ŠLOCu
poj[su)cxj smbuvou, «etá
rWuŠěni mvebnich
a näs'e·»é
pak tpotdénň počátku anäjeni pmmů ýnebô
'ýth podmínek pmmaudákm
t01g se
"d trčŠ. Herě fOu vt&Rásh výskwné
výše poNného
sesuncM taktu
- p'o ušlý
pako čxtka Ueräje
min,
s
ku d
o kerôuse běhém popsmé doby 5MŇ sMečně 1:SUevzMédem k ObHCu úerého by Hq ¢Qsjženc
"et'y c
byvab dQBU Ke zpožděni,
pro
N cM
'äeni Wq
nutné a pňméNné E zamezen' nebo
obmu ke
t!y µnak béhtm popmé doby be:
nälacfô &ši0. výše pôjsřMhQ
riesm' p'esáhnout Eástkú mxjčľenou
mNy hruběM
.".k
aru jehož ZuWě two
zamezeno

b

'
4

mkud f 'cC" pqµtnä cam
sín'mvé b
pc%e
DCkSňu nůŠi m částka (xkkmda)ic; 5OůČrň,u 'ňery h'ubém
rOČníhCl
Snä'i sedk toho poměmé 'výše poµstné% pměni
PFi yýpcäu mi'y hrubéhoZiSku a
oLmu SE
d) 'ý9édky
Lá
mésáců [x) jeM
b) měny a Nášfm okdnosn. Keně by můhly
Ov'·ď ':
POkud Ry nedcNo ke zpažděni
C) ?mény a Zv·táM okšnop kte'e
no peha
zalůpni
lák aby se wýsledný výpočet ca nejvíce
kľe"yrh t'y PCj'i"
těnY p'(no2 dOsáh| pij
ljätu pok«¢ by mx1qš·q ke uxizdě"'

L Poj~ doba

?

sjecN"é p'o pqrhěn" ·ěc| (Qddit i; n«jc
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Definice

pcýištěného µuwozu
smOwě pro
O%i1 nebe. )1rc
p'qvq?. kdyby nedďo ke Způ&éni

3. Období. za kterE je poskytováno plněni
ObdW běNm
jsou vý9edky P'OvoZu
zpoZdénim
datem Näncmneho
pajďténéM p'ovozu a
mh'a¢y
v »pstne
k tOM\v1G 2'ddAu
4 Časová spoluúčast
Dbdobi stanovené v pQj'stňé Smiowé k romům Oddilu Zd které
yyp
plněni Pňs'ušná částka p součmem průměrné derml
Ll!fpéré během pK)Něnéhc období d POČtu dmi, Horé
čašewá

2

3

Sa

ma»

ne
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ZWáštni pcMnnosu mčinnosu
pojišeného s pojisútekm
ľ

3

1"·'

udäič)m oMtén' podie Cddilu lkfe'á
moma iP':'
:WžděM. atedy
udjbst
Qddlb 1(1, pak je
ňé» e-mmhm
písemné

po

b) P'OVé$¢ a
úÔnné náqpom©cen ph
takwyc"
ut'ä scNčuji 1¢
Wlicnu mmr'u
STd
vebNcŕ.
tak,
bud
~CNo ke
-Ebo ěšp us

pa$ky·

5

ŤOľQ zpddén' co
c) v NMé úplatném nároku na
pmém kE poj'Štény DIN
bez zbytéČnéhO odcMu
a 2ijŮ.O'3
M'nou
íP'ávu O výší Svéhc
Na Žádost
d na desmi náAdady !E
pcmen
PřédbŽrt Účet"
d pně obchcM
např. Mkřucy, dodací a
účetní mzváhy a další dddady pcMebné Ke qdtění phOny a
pojstné udáhsu. v réto
je fét pQwňe" podat
Prr
mfbmore a vysyěrteni. m vvdat česm
q
Ktcf0u něze do.'ožd jmak
d)
a neprodleně w jeho
umoZml
nebo j'm
PWěMé Q5obé vstup na mlst'o pqtšréni nebo jmé mštq kde cfoš'O
keškoclě. pPmŽ důgedkem může bý' ipMěM
PojiM0 má p'ávc jednat pňmo 5 kMým ®pQvěmým ®¢watefen'.
nebo
kte'á byWv sotmmn se8á'r
·kdy2 se ji víMdä Skoch nedo:kW d
'wj.
pKľm a
vzmklé
ňebo
jjmy a jepch
vhv
Atjy se
Ipmenj párovwéM
qh"our mápO
jsrte p"mj výdu
pď'eSné pokyny m:chž
je
pomeň zaµsm
~ mmí nesplní Mkíerou i pKjmnosú uvedenou cňSf. 3 e 4. !e
plněnu poµsmé smkjuvysnlž¢ uméM
W'y měb two nesíýneni

ňmž není ámčem
jém zásMKt It'
4

;

M?éň0

Qoňňc¶
ď) bez íbyteCňém OdWádu
jme|e d současM tuto

P0ji#ěmse nevztahuje m pmém u.
a) ušjý hnAjy ns'k a/nebo zvýšené pruvozn' rlaklaeh¢
y
?1XMěM k němuž ¢OŠĹ0 ná8edkem
'a) Š'DCŇ
v rámů dotahy
Oddílu l pawi neOýkj do
Ndnuřo µnak
db) temětfesenl. sopečN ännosh Kimmi čxNuä nebyio
dohodnuto µnäk
ač) škody nä oko|nim
stavebníc"' s:'Qm
a zaňzeni.
ad) škody m ope'a¢mch nMkh nebe
m'
Cením, zhčNeMm stavu nebo ŠkodOu ná

'Fi

v
p0,i'sc postup" pO|'šlénych YdCi

odchýleni se od Nep'aných mvebnkh metod.
změna na smně po[|ště-ého (např ude'ukn' µov"«u.
YOČlj nebo firmy,dm!bo
konkwai
~h vymvM"'}
pcizbývá pwsmá cmbm p ,mow pejř A né"l
PC'

p'o
provoZ,
dC) !dkychkO|rv
vydmych
nebo D'gany
ůzemri saľmo5¢kávy,
af)
fm0nčnkh
ag) tmén. ýdáni vylep$en', opmvou
neoo pocuCh näjo (já
stränéni
které bylo pmvtdem pon, cg
<mm doški
an) škodv na věcech krere pojíštěm p'eual nebQ
dů Q'vám
nebo pro které skončŇj
po(jle Ck3dilu !
b)
ztráty vímkle v Gůskdku Sm|uvmch nebo
poku1
nebo náMa¢y škéxjy
smOjvý. 1x)ůjň'
who
nebo ?ä penále

' b r"

v ln:elWech

měny
µog'amu POSWPu
Zména. m®ňúce nebo óodatek k lakekohv

má-
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·"·

pQµšteny je
täeh

v
Ze dqde k
Změně pQllgného řI1Ňd než páke
ZnámO v &bě yedMn' toh0tO pqšténi jako |squ

Zvláštnfvýluky' pojištěni ušlého hrubého Mců
·

na
uMjení
prcwcjZc
zmérw
whoto termhu ;ňjme popst«e1
ies:kže
prokáže
svýchdu&wŮ že Mubv usk
téM
béŇm účeiniho období \2 měsků po zaMje'ň mmzú
nebo
dáta PO ktérém měl
pruvoz(kdyby
cpcúdění}. uyi n'ŽŠl m pro tento uče'
pQjtW9 částka. mti poyme'
paměrmu· Ušit
ň&výšě však do m thetmj ZHkCénéM
lestkže dcšlo y 'pmto tRetmm obdob. ke škodč. ta
poskyím® pojstné pmčni. pojsv'C bWe waíem poue
ws'
mNiu meb Hpkctným

íltáty
yo

7 Ročni můg trsk
cam, O
hocnow totniN
částku xjedikovdmch
p'CvcRňich nákMů SpeoNuvanym
nákläCly SC 'ozuml
"' 'úk%ý. tj Mklady vynak9ené
ponzeni ítX9i, mten&,t ús<sb a sk&b
(potud se
p'q'vôžu) d vCŠkě'é
spc*né s
? pHdäně Mcmory. st Správním
za pCw&ni k podnňání
popWky dúl.. pOkud ryto náklady zämsi na ob'atu
8 Míra hrubéM zisku
Mka ziska kte'á by byla 'eMuovänez obralu během občkbi. ze
rcvám plněni pokud tN nedoš|o ke ůMděni

k
doby yecnané pro POyŠté"
ušSého hrubéhcj zisku
Na
ž%osr pQpstňika múZe
půµsmcu Cjtj& std
mnou p'o
uškého hrubéhO ZiSku prcďOuht a potom se
o í'Nnu pqrStné smbuvy. Změnou pQygné smlôuvy je
m-

5 Ohrát
PeněZni částka (sMená o poskytnůté slevy)
retxt
Pji ště
nému za pronajaté u!bytovánl netxj jmé sluŽby. he'é jSOu pashtwány během
pupštěného p'ovcjzlj
6.
Obrat
by Mčj Qosažmo benem n měsíců pij piáncNanem
l'"' PQiiŠténéhC
pokud by nedoŠ|o ke ZpOlděni
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doby d podmidkyvráceni poj|stného

PrQd|ouhnÍ

dobou 9c rozumí
poj'smé smiowé k tomuto (jÚ·
dlb pQµmádoba končidatem
pojsčné smlouvé nebok
mu datu. kterým končí kryt; vécňých škod dc Oddúu l
2 p|ánovanýtemin
1Mum wedené
Ťum ke kt«ému bv tm

c) mm oSCMdu důvodů jako je
paíaslmrň, pk«jšen| rwha
tmšeM
pU«)len' poc$mkáni nebo
kte'e
s!dc 30 &ŕľu úurečnéM
ptumu.
ď) Škodu na stävebnlch pmich
povahy mo nebuo pi
se~é
j'nú
j výulM' ?
řl 2
NP

'\8 'OíZS»

?3
vw
%w"ěn m o rčc"r,

ze

plnú

~11

\

Ť
Oddíl lV. - Společná ustanoveni

µstttei ptävó pQµštěn| v'ypMdět bez
Vypcvv'·b pqr'čitel
njleži mu poýstné ú do konce poj'smčho obchíbi. v' němž
»j'Kéni zamklo: Mno'&o\tě
Mlet' poµstitelt v romro pnpůčSé cele
do (ŇCj mésiců CBC dne, kdy
se o D/ýšeni
jeho pávo vypovědět
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Základni pUYlnnostl účastniků pojlšľěm
při uzawcání pojMné smlouvy
i

se POµMé' ' písemné lomě zá,emct q popšténi pIi

2
3

4

j

sm$ouvy 'ebů
ph jedMni o změně smôuvy
sku·
které mq1 výmam p'o
mhcjdnljrí µ ôNxjn®
pqµsiné
txk je pqslj a za jäých podminet todpovi záje'me
nebo
dO(áZy pravdwě a uplné
se
za lXné
odpwěd
mC podstarném. Goje
výše
o
poµs:Mka póatí cRxl(jbné l pro poNěného
lménem poµstčtek může tu?0 pcwmmtsr plmt těŽ
zprostFed
koväW. je4 kwnú poj'strWem mocněn
a
POu pomm
od
kädoc' změnů vE 5k«ečrKkstech m které byl' msernM tá&t př
wHräni nebo změně poµné SMouvy
Uzavt+h pQµstnik ye vWACá proSpěch
se na pôpst'é
nebezpečí Nq
p?'2nu vmtku »µstně
u 7i(!ľ' osob
múZe
pcávo m pqsmě Nněnt pokuQ ptokák. Ze třeÚ
obsanem smiouvy sem8mj a že' ta.
5¢ Ze Mvo na pôµsmé
pmém
pqtsmik pojtstné
php
Nebude-l, pQ,esmkem pmůázäno sp$néní poámim podie
KC) od4 l může uŇM pávo na
piněni
~lnu &2
pôpňpadě jeho RkQňňéhc,
'epWžľ se k pesčoupeni smom To nepláti,
půstupni
kem osm u nit se
po tstnéhci nebejpeč;
nevyžaduje

8

poj«mk
unam« 2Yýšěm pqtsMho nuka d násíd'd It
po fěW změně pq'smá uUosL má poµst¢é p'ho sníbi »ystňě pfněm
iiméM tomu.
ĺ' pomé"
které obdržel. k
kte'é by
se by'c

g

se podmr'é
v pojistné Oč»é, VUúů
pc
mihr pojstnt uměmé k sn\bmi pQjtMébo nzika
cůe
kdy se ô tomto Sn@eni
o zvýšeni
ruka se nepoúhµ, pokuci ke ívy$e"'
dďo 4Ôvociú
nebo zmenšen m vyŠŠí neba '. aů
skoku
Absů
důgeau ~1 t
Nawne-h uUost, se ktemu m kdo se pčMádä za optávMnoů 3DDw
'pquje požadávěk na pQµslné
cm"áď id
bez
něho cdkladů. podá mup'avdNe 'ysMeN q vzMcu arazsaM näsedů
takove
o pehech třeťch osob a o
pojšľéňi: wučasné
pďPbM dokMy ke
nosh mzhcxjnych p'o po~gmi nánOku M phněni d jeho výše HUC
Yýžáoä umcžN poµÁeh poňumi KOpR těchto óµ'áaů a postupuje způsobem umnalným
NenA sMáW pkj|

c

iq.
'l

nétxj

17

temle-h nebo
oct pr&mho iáswpce
kiery s,Eď·
'lal
caiha ponstnéh0
do
nč mtstô pojumka a to dnem kdy poj qnik
?ar|k| bez
právrúhc· nástupce
Dnem p¶stľ'lkovy smú nebo
jeřo Zámku bez prhnino n&Stupcc vsIupuje cSC PONěni pQ!&ěný
všák
y písemné
hřmě dothc«t dnů ocbe dne pcjy|5?níkovy srrň neoo cKjed'mehounb
ku, Ze na trvén'
nemá Um íamU pQjlgtén| dném $'ňf[i
dnem záň© poµsmka
p'odle'ú vůč' pOj'Šténému
dňvě
pat'écb Cná čxk dne kOy'"
o svém
Pu do

i3
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1á¢l

Právaa povinnosti ůčastrúků pQjišůní
pří změN neboMcku pqµstného rizika
a pň vzniku pcµstné události
Změním se
au. tak
jme udäk$" 7

:

i5

kie'é by'ý uvHécK ve
neoo na kWé se
Ze Nyšuii ~épodohnost vzn'ků popoµsm&o nebézpe5 NŇ se

pq«tQ cako
žméncu
nzjkä se wumí
Msmné zvyšeni nebo 5ňl·
tm' (MPř. v důmku změny vť ZpůSObu u2íván' pgštěné Yéů. Změny
j"mN zabezpečeni, změny mMa

'6

%·mä nemí bet pQµ"le~
ljČlnjľ nic. lo í"yŠuj'
toti'e6 uxbé
ZjiSh.h až ckxbatečné že bez pq,sdoµiM Ze se pQjSňé mbezpeči 2Yýš'ic
to

:

g

oGj
PM

g

"
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7é7
2výšµ se popstN nebe?peči nézáwsk
"d
vŮh
1opQµsmik pqlme|| beí zbyte2néna oddá.
i. pac cq9e o tm
poNěno UZi poymé nebeu)eči má
mnomé k
pollŠtény
doj sMět Ze by uzävf8
za ||ných podm;nek
by
ve zvýšeném 'o,tsahu
ph uzavl'ani
m prka Nä..'ttrtou1 novuu
Neučmí-K lák do
méske
'ňu změna bylaozmmem. }ct\o právo zäNÚ.
wm NvN
nebo 'Dvě wůmé Cxjjstné
v
cm vRú Qc
Mšice ®ť dne &ručéM ňäWhu. má
oLe
scm«nM výpoMrú
ldid PrávO YŠú
'wm

s

:

~K22
Povinnost součinnosti pomnéhos pQjistltekm
"

"j:u ma po

5

YP!ř4 AKÔá wM l

nttc·, Í? :;."-g

Fog¢yd-|| pojistitel pci \amku
ptnér
cháíi m něho 4astmcké ptám íl
=jeľku ate mC p"C..
'3ä vydám" toho, co na poftM'n µmi
Op'ávNná 85c%C
můŽe 0déČi$t nákMy účelné ~COC na odsrwEn zá.ái: a" k ,c'
b· dobé. Wy byia ibiwena
5 môjetícem· näMäi

na možňQ5č výpov&'
v
Nev'r
dvou
cňedné. ©oM'20 ne$ouh[a$

T'Cr', ""cm

nebo má
osoba k gi nabuen zuxený
jetek /eh(g se
ozMmito
bez íbyteč"é'm ô.;
kladu.
se však
Mpcywažu)e, pok®
ä) by'a
jeho
a
j' ktď vůb« znovu
1$ &sáhnoux m s
nebo M«'ad',
L') wk oyta
Y4Ĺ µms nep~enýr·lh riá'bdy

jeno Yávo vypMděŕ pojäém
N. S:«t že tjtY
k podm'nům p-amym v -jobé uíapopsw* mm vc w
ŠCA" "
ŕ: pF
$řMNvý. má pávo poj&ěni výpQvéciét
Qotxju NCWKMj| pojme|p0j'šlěnl
mbke
Kí', m,j
bN
zamkne jeho p'ävu N
"-MuČ·1 ĺxjn'"

maP ryto

Stejné
kte""á m
X), i:' ?"
něm p'áml Um.
Po. me'uhäjibez
po aMme' y¢ e
':
hOlO Článku šemi
Rzµštěň ~~ a tCRSäM
pčn " ':sr
pm Šetřeni je skon6eno sdčleňím jeho výsše&ů mpě kte'ä
s
na pojstné phěnt nažácM
PQj'Mě' V
'·7
mé ujůvodn
mm cňmxj
h'". :'-'
k cummelni
nep~vé moo Mubě
Za:
statN údaje týkajki se
wMmeN udá68ke
Mm vědomé Udaje ~
se
m
p'äř.
hrädů Mklädů Učebně
šetřém
t)y!y
Máseato k
^
nákläQyv p")wa^evýšl ikehě.
vyvoiá-h
poj'štěný neboyná ,
ueá
Pj
phéni právo,
kde'm' nebo jeµch Nýšě'n'
"-;-c
má
vŮČi
m na pňméterjOu MMáCu
osobá
nebo osoba ·wá
zac"'^'.é.
je puvumá
tak. iidjý
mohl Mi
uP Č".
mi
na nährR škoay nebo jiné Um nebo
ůwotm Mk
rteré ji y
vzdala-hse oprávněM osoba pQMný '7CDOO$0Od, Kt'a v} Hr ť'j g "·
náklady. wéMpráva na n&uaCu
j
!'néhô
pr&a nebo wo
dáš néupWHä äň¢b3 . '4u
zmařila
svých nMoků m pgsmeíe. m pqµme' p'hci
plněn' SniŽit až čk vÝše částek ktié'é by jmak moH Zí5L¥t
úkOr' µnak
PľQFV;-h se rSdédky
y 0¢51
FDWC
äz
po výpaté pQµtného
m pqfmc| µ&O na «ácěn: n pljc~č
pojístnéM p|míúdovyše CásR kteeé
môN ziska'
žjrstf-k po udMWt ?
upkMu,ě prho na
pměn'. pg',

kj'š'éný I' pcwnen během trváň popWén':
a) kdvWrv umožmt poµsmů nebo jkn pcNeleným osotjiám
do µcmcx
se naclweji
Yéo d umožň.: ,m ocn.d '
tomh
řQů¢j a
a pixw x<f>:""
e
m o |ěj'c f

\

Č' u'tén' výše pqtstnéM pjnénl. m pojme' právo snQt1
nén' (jmě'né k
ldÁ ','ĺiv
tOtO

b)

ne& jim ~mým O$oDám na jej'ch Zádosŕ
k naMédnuti p%eklovov. pciZámé
Ůčm d µnOu dokumentaci a umožmt pľezkoumání
uňzeM
k
né p0|tštěnéN majetku.
C) dbát. aby
událet nenasuk zejména
»"jŠčn¢i

2.

y\ pcN'mncjsr' PM
Ke
poµmého plněni podie odst 2
v2dy. pukuc
W
d rOZSäh poNne udábSt. záměr
redbäKM
OprávQné 05(Jbr "ebo
Ú57úKŮ

povmnost
k
new
nebetpeé"'
ku ško¢y neH j'né újmy kté'é j$oU mv
p'hnimí pMp.sy
net)o přeapsy vydáňým' "a |ej|Ch zXlúé anebo
kľesé
převzal uzMcMm popsmě smlouvy: popkěný Re$mf téZ strpě' potěchto předµsů
ze sImy
osob. po|'š
těný
cläk pownén zaµstu umová'i
y dObcém
ľechmckEm Slávu e
je í'oů?é k Wrobcem mneeněmu
ůCeú
d) kaZdou zamýšlenou zm&'u
b,' méia gb
řvµň
j'stného
pNxSem
s poµstWem aby ten molN po?& může dojit k jeho p0dmtněmlj mýšenľ kwé by mohk
být důvo¢cm p'o
pode ti. n čxlst. 4 a 6 nebo Ycř
MZměnu podmhek
trvánf poýštěn"'
·)
aby mmŕwni seznämy pojštěnýrh věcí Nw'ce d
podniku ?ä podedni tň Uťemí 'oäey Wj uloženy tak
v pKpodě qntku poj'srM
nemNy být mRenv
nebe
v SOův¶Si05H se škodou
n oznäm't
uzävřeni dalšího
.Cc D'řl témů popsmému nebezpéč: a pc0
dobu u jednoho nebe neko!..
ká pQ|tstitelů,
jeho/jepch ůbCh®ni Smu d výš' pQrs!ne cásig
Pokud ckšbk pojtmé
je popštěný
a) učmr veškerá molnä čXMeM
k tomu
se vtmklä

Článek 24
Expertní posouzení sporného nároku
°

v
o výš0 půjstnéhz
by' uMn) se mohou
QojšCěni
pstnéM plnén·
exoe¢m;ho
(däkpe" .č·pe«iia3
p'edešh

2

3

dc>

5
6

7

v
spoµtnem mámí vznddo
v
(Oddíl U)je pQmnýa|e povnen bez átbyteCMho odkladu
d) Qzňámt
Ze poškwený upkt.ml priX' popStéMmu PrávO na
Mhradu m nebo pně ujmy, vyj&dňt se k
Mhtádé e

8

'
2

k
ŠkOdy je poyšténý povmen se vč25 odvchi
v ack'O
lui lhůtě neobddi jmy pokyn M
e) nesm; uZnal nebo
nárok Z tstub
nah:á
dít µUnu Úlmu bez předchoziM souhň poµshléN. wýjunkou nátOku na MhrMu škiody wďcéc'L Herá
výš'spobú&su
V pQµ$tněsmbwě může být
uvedené
y odSwckh ' až 3. pqrkěny
pimtä naopek mohou byt ckNo&

g

4

těchto cxistwckh neup'ave'é

Článek 23
Pomšeni povinnosti

2.

u

v"Ýyedek

N p'ů
m

úvazný
pcje ods: 2.
d) tq'0f¢ am.

· na mhcmkmcj expetta Madi
co«ým dikm a ná
klady na
ůčastnlky
pod'e edst 2
b) i:hm&kiku Nadi
z
Dojšténi sám
m
expmzy pM húta uvedená v a 27 %$1 2 poW: Ml.
*ůtu ŮČásľŇE'
ddMou neprodôuh" pokud exí)erm ¶éřl
skxůena
ihůľě imdené v
äänku nebo pmdMtné
wůté, šetňeN podle
čánku ko'či )ť5ŇŮE
uvďené vodst. 2 písm
a pomroů ůčamiků
tohatc CiáMu dcxéem

čtánku

l

U popŠtém
jéhOŽ ýémán' se poddů viCě
jE dohodnWa výše pocMů
pynQUckh té
)tjj ¢0hockMé
nčN pqtssně podmínky

vtdo«i
výši FOjstněhô,

ra prhed' a
U'če|§ VE

úd-

ozMmeM o pgsme
Me
ke
rotwh.
pqmeiů
p'néM: y čomto
lmé'lem e$wn;ch
Nen'j' ujedMn zp'jsdb p¶mů pmmnéh[j
>'ifř-á
v ämc
ke
uzavňt l met poNnjktm a vKe per
ne' St Ulednah SXNäN lx%up
u'čitýd' poµmýcr
nebežpeC' a jménem a na účet Yšech
a úfČjň
pQpňpádé
plněním pho
spoíečrý o'gá"
výMŇéňý kromuto účesu, anebo po)Ĺmva¢ihozprosÚedkwawe
podie
provyš9 stupeň oábmé
P'ávo na pojstné plnění se
vůči vmcxk'mu
pm·
se
sebou
vypoMaji ľxxik wých pcidáů nelmv l
POdi|y dohoclnuty. plau že f$ůů stqné
Článek 26
Spduúčast

Syb·h v
pcxvšem povtnnst' pQ]'$ln'kd nebo POyhé"ého pt
idMrú o uíMenl smOuvy nebo cj
Ureně
ruŽšl poj'smé.
má POj@W právo pqµstné měnl
d YäOvOu čásč. pký je parné'
které obdcZel. k poµstMmu. které mě! č)b¢'že{
Méb-t' pU'ušeni pomnost' pQl'$tnika pcijďtČnéhc neDo Yňé J3¢lÝ"y
'Kců má ná
ptněň právo podstatný v"r na vZn'k pOµstné ůCá·
bsh m průběh na TvČtšcM mmhu lě! Ch MdcdkC nCbO ra u

'

v popsTňé
na
l lž. v

6

··M0

s e·

iěj u'Čil a vvdä swm·skci Ke'e n Mo

Článek25
SoUpQjištěnf

N
d ímo"M
id něj pQpstnou
b) tMômoväľ poj'meL 2e v souv©osu
by|o zčhájem trestm ňzem pxm pc)Ňténému nebo jeN
a
movar pojmde o průběhu a výyedckh
C; s6ěht
že
|MávO
räňudu šk·jCý
neěo pM ujmy U pňsbšNho
nebo
Vgánu
d) je povmen
v souladu 3 pckyny
ajměm se
nesml bez SQUŇdsu pQ]lst|te|e ?dvá7dt le náhradě pmmlče'N pohledávky e nesrrň uzMr bet
smú. prob
uvedenéN v písm c) kterým mu býk ulciZena pcmmcšst

)

sporný nárok bud Sám nehe

ték nébudO,t výsfomé i"v&t Ad jeho
pobačWni
réI y pl'ipaaě. ~
expc'1' "ŤurČi mho¢uliciho éxpena

t& aby
mohl VŮČi jmé'nu upWid pávo na nähradu škdy nebo pně újmy nebo µné chdohM prkO které řňk

nuíy

ěxperr
um

ho
od dordeM žädosh pObuď není
? bezpe~nich
hygemd'ýd'. ekobg"kých nebo j|'*h závažných důvť)dů
maleľklj nebo sodstraněrňm jem zbytků začít dNe.

4,

ve smysb Ci 27 ckm ž a
něha viľP
tet h učast'w

5 tOt\QNj

ddcu¢ pojimd
jim
nepmeck
d) vyčWt s opravou věci
CX)j'Stňou udábSti
$
váním )c)ic'j zt¥ků m m" poµutde mjdélevW pc dď'u

3

(phCemĹ ZáůdC M$qk_
M
výk w5poméh¢ M'ou
soudn'mu

a) se p&tmné dOhOCnOu na :édňom
nebo
b}
užqý$¥éhoexpe1a štim, že
txpe"ů buOé
CCvä4
k spomén"u Mroku a pc*ud se řh9 !äkcj
vém spoRném
neshodmu, bude jeych
nep'¢xjle'ě. nejpcujě; 'jj
rNůrr rQ7hod,j!icim e·perta
;mst 4 toNtv člámuj
expeň') "esml miľ tádnému l
oo¢hedm pracovné · prQvn' am p§zenský mak poům by [-álQ
mhb
a
jqi
nômMe. nén
(VČ«ně
emeňy ·jrte·
ným' pctde odst 2. µSm b)

d

Crč

ve
u]munebo ke MméM NsIédců poµ'ně
{x)j'štěný je téZ ptmnen Lá,t5bt úschwu Mkoíené věcí nebo jqí Část·

e)

F bmou
nárnh.

v

nebci jná Újma N

b) pok® vsoUv1mu
trestného tmu,
bez cbyteénéM odkladu
pnému
v
C)
aby netY Změněn
poµtnou
kud tdtR není pojtsnWem vyšďena tqkj neplati
Íl

pi

může
dNMnvľo. Ze xôbé Ewe
půje ' ťiži Uuytek majetku m
hramu
Ze
Půj'je u'ůtá tá$t
tNoadech ne"' PC'j'5btt'
täk?0

p@čc

7

3

Spoiuůčast QOh«k'utá vr
sm'owé se
jstného p1Mni
v poystM
pobĹky nebo rOí§řtď rmsahu

od
Se odečKaji napřed

au trvání pojďtěni POkud neN
2amkň+h Yšát poj&éni podle íl 29. 1xíst ?.
jednorázově PQF51M ceíě

pc'
po-

:'

3

\

pbjmné plněn' je
do i5 dnů po
šeúeni ŠétřEm je
skončeno, jämde poµs1
sděh jeho
Op'évnéné osobě POk®
ávnérá qsoň pOSt·»pi pcýmé plněni jäkO pohledä&u jmému nebo
iočq pojisN µtéňi
nebo
prospěch pněm
krfem 'W'
nmto pdnánim Oprärvněňé osohy ázáň
PojĹs!|le F povmen úkonät Sekem Cbo í mésků po tom .ô 'Tlu
po
µsemně oznámena Nelze-h
šerřeni numá k
tě"'
ud&OSt, rWSähu p®swéko pů\ěňi neěxj k
äSaby
optaměN Pňµnoui popstné phéni CSC tři měsíců
dne oMmeni
pqtst«é eznamcmteh sděh
nelze
ukoMtt;
o lc
mnamovM sdělí mu
áůvčg' V cisemM krmě
poskýme mbě. JCtěfá
pKáv') né pcµsN DWni m N žádost
na popsM
pňměřenou Ů4Ohu: to u>ati pé·h 'azumňý cjŮm
Zákjhy ®epňí
Púj'SMt' pcNkytne poµstné
Nné pOľ® nerozhcxkw
o tom. k poskyme
pinénl
nebo Ýým~ věCi) nebo
není v Po|'stňé smbuvé QOhodnuto

2.

Ôánek28
Pojistnéa jeho změny

3

je $xN'ňén
#odnuté
vyše
,e ujednám v pQjľ$tne smbuvě. p%slne je $WKMEň0 p'ocentňi sazbou
pcy'stných
PrO
pQpšíěné věc a pobžk, výši šuby
stančM vŽdy" µjma VyúČtováni pQlmnem) Otxj'Ž' pQp$t'Á úroveň
2

3

4

5
5

g

spql5tnou

nenijn popsmé sm|ouvě
ynak
na pojmM vzmká dnem úIdvřéni »µme smtowy
jesthže b pcíµtné smbwé
že f3ľo
vzmkne
)é
dnem počátku
je-h ujé¢nánO CNŽné poµtrC je sNätné pWho dne
ohdobi:
ntni4
pojmné
časové c=b; Id hecé se plaů
Mžné
se Iě úµi'w'é noµN c:Mcib" ijčri
\ »jistné smbuvě múZe
dohodmía moZms: $p!átěk paµstrčM
Ph sjedrMi poľd«niM
piaček se
phrbZká N
'esp 5% Pŕŕ
něktene
(čá% PQµS?MM) jE Péjjt5t'ľé'
žádat zaplaceni
z8 'eé
vč«ňé
ů'Oku t
za
der pme^i př netapWm' nékteěé $piätK\
b dohodnuté Yýšl mWe
PON : 23. odst 2
popsN je
Qňéň' jeho pňpSánf na Uče:
netx) d0)'š
íoväclho
(pok® je
k
phjetj) ph t'ěj"
hntomtnim plue'ů. anetxj dmm. ve kwé'n pc'ysc«ei
pcjYŠtw 0¢
kwý !e op'áv"én k
pTyeti pGľv:cjl p?Tjem
něho y
zäpWmo včas nebov
gŠt má poj"·
wei
na náhraúu upckminackn vj4oh vc
50.- kč a na
prodteni.
má právo na poµsmé ?é dObu tTVÔřh popšréni.
v p0·
mlowě ujtdnám ynak
poµštěni b důsledku
näieZi
;xjj«né do komě
období v němž
pojmá udäbt
takcNém pňpadě náN7i
celé
'yŠt d(jp'rsjd p|«ene'K]
múk poµsttlt
ča P®minek ůvedených v
pQpsmých
nebo y
sdéh Iq
'ejpeíaěj'
Svá
dňéfh
za pcNgné ~1 ve kietém se m výše
tměmt.
PWs{n;k se
Ne M5Oůhjäs
Gu
mé w) se o coMóětv tom p'ňpaCé
p%Směho QtňQbi, m Hwé bjňo poj'smé zaplaceno Neupe·
t-k
na téme následek po)'5U';ka ye sjěľem podie odst
m
:"ädäle a výše
se pň
poj'sWka

"·;q
' e" m"

4

Popštěrň se sjednávä
CiOtxj
:xm1 "e" . :s, """
smbuvé dohodňuro µriaL
poµsmá smWva
m
HnoNj roku
sc za mj'ých
¶Gk
p0,\
t«eí nebo poµM nejpo'děy lest jýd'ů pňed up4nuľ'm pojmé ze?,
Gruhé mně, Zena UŠím tMN
nem zájem
pcŇďcěn; dcmgnlm na dObu určdou,
?dMÚ u7y' -í ""
le Wymtj"m
doby P<*Š;én "eza
Nkňě. pokud poµsmeí nebo pq«nN nqméně
dec
tin' pgmně d%d|uhe mně
ženemädjem:»5 -t-. m"'
nejsaA
pO¢m'nkj 3Ctč
pmdbuZenl,
se
u týchž pQdmm či tuté2
ně kře'w bylo
P'ojšténiWe Zäniká:
Pro nezapkceni
upomenej'
poµsxnika ô aptacem poY$[ného e P»5y upQmince, že po|sŠtén1 zanikne.
poµsíné »µáce"c an
v dodatečné lhůré, krecä maši Dýf sWncvé% nejméně vtrvä"'
ů'l
mé9ce ode Óně doručéni upomínky, zendme pojvštěni rrq'ným
nutím TétQ lhŮtý TO pfaň ' v pňpadě nezap|acEni Spktky
neba
částí Lhůtu podle věty pNňi lze pňed
Cj^c
dou prod1Ouht
Dohixkm
a
se mo:wů na äniku pQµŠlěňi
t:kt' <.>:
dahod, c zámku pq&ění se
N $Un ule~y -U st
Není-b ujedMn okamN Zäntiču pQjäénf Níl, be
zamkla dnem, kdy dohoda Mbylj
Dohm musá
je ^epiam
a) lé-'ó sjedná'o POµŠtém s
poµmym.
pofStcm 'v 2č
mě výpod!di poµntek nebo
btkona pqmého
ie 't však výpcjvé¢ukmjCemdnM suané ~1 m šest týdnů p'e
oeŮněm ve kWém
období. zamkápQ,'štenoke
období.
b)
nebu ponmik může
N)

CbbGu do d~ měsíců očje &e UldvPU

ni mlcuvy, nebo
boj

měslČnl
dcbou CĚO rr. mésxů ode dre aínámem
vzmku poµmé
(l 'bjiStnik múk
'OsmWenn
3Obáu
4á) co dvOu měsků uce me kdy se
2e
pouhl
při ufčeni výše poµswého nebo PrO 'ýptjcet poµmého
Cakázaně y § 2769 táíujná
cb) da jednoho měsíce Doě dne kdy mu Wo doručeno
G

kmene

jeho ČáSto nébCj e pkméně

nebo
ec) Qo jedňoho měsíce 0& che % tyylo
že

5

m prho oaettst Od
puí6'ú spKM poh'edävký po
pcMedM'yz pcy'štěm T(j neptak', jeam' se q pownPOjM'.é phěm l
k

pH U»'nunm d©, m <ře'ou bylo
sem dne mS jXn5t tě' OrbO na poměmw část
Mpc'Majic

7

m " ·J

u

Článek 29
pQjlsľm doba azánik

Článek 27
Pojistné plnění a jeho splatnost
l

a) Mel

bvla Odňaro povo'cň' k

Cxlstoupenim
a)
pQµgnik neoo
umyslné nebo nedtWost' povň·
k p{dvdNým sdělením
v ČI 20. (jkjn l mé
pcšd OčI mbwy ®sIOuPt. p:oKäbéj. le by po p'čvdrvém a ŮP1·
něm
smĹowu neuíavřel.
b) popstnik má právo od smlwvy
b .
Ze y poµshteí
"'uSd
pS uzáviräm
vědOm
meít
ným p¶'šténim d lájcmcovým'
a
hú na ně
PMOm se velme b ihähu za jakých okDtncysti a )akým způsobem se
poj'má smíouvd
jak& l hl. je-t druhé straně ;jň wavi'áni
$miom' nápomOCén
neú«lý na
C) Mávo
Od smfouvy m·kä. nevyu2ye-l je mna do dm,
mésků O& dne, kdy zpsbk nebo můsěk ůĹSÚľ pOcuŠěM povlnno5[
mnmňé včt 20. odst l
d) DdSíóupij' poy'smik od sMouvy. "ah'm' 'ňu ;x)}'$tkej cic
no méixe ock drie.
se
učmnym zap!acem
pojmné snížené d ta co již
í
m
l
od smloay p¶'stite\ m právO započis st "úkWty cpq'ené se v?ň
kem a sp'ávou
tjd smlouvy a asLa, l'
jQ
nebopná mba PojSt"é píněn( nahřam v téZe
hikě
{o. cd ze zap'ace"Ŕho
plnéni
o'acene poµsSné

,

1
l

\ l

6

7

áošá zäsdka cxkswů s vyubtim
třeN vacow' den po cde9än' byla-k
Státu pa
cien PC
podle cň4 2 a ye rŕů

e) Byia4 smbtm utMena ¢mmou oDchodu na Wku 'M pQmn;k
yôvo N!1 udánv důvodu
od smóuvyw můtě ¢unácu dnů
ode dne
Uzadem netx) cxje dm. kdý mu tNN 5dě|eny poj'stné
podŕňhky pokm k
ď¶dé "a jehc ?3%9 po
smlouvy
n
(xi Smlouvy pode
é).
mu pojmei
bez
odkladu.
Yšäíc do thcet dnů ode dne kdy
se cydmupen' 5wté uč|nným upiace"é poysmé, pŇom má práxo
Me5sí g, co|ď z
p'ni!
poµsmé plněni ¶pldceno
vc vµ
vý9
pqtstněM vYáf' popstn'k pQp'i·
tmě pQmny nebo oĎmšieny,
zaplaceného pogsr
Nha plněN, která přesahljle zapocmé popstné
v pKpadé
se od zapbceM"o POjSt'éM ode·
Gtajt náklady
se .'zmkem d SP'ávou popštén' ve vyS' 25%
'očňiho popstnéM: v pňpadě Doj'smé smlwvy u rňZ bylO
pojsw'e, ve vyši ?5%
Ocmtmjbm pqµstnéM plněru
múZe poj'stM pNi odmNmut by|a-h
pojmné ®a'Qst' gujtečnosl.
a) ? ktěné se tkwěděl a! PC)
pqµstné uUOW.
D) derou pří
poµhén1 nebo jehc tměny 'emohl ?µSfd v fjů·
Bedku uNNněneho jxmšen' pomnosr
20. 3ďst ' d
C) ocjkud by ph znaiosh této
ph
smlouvy tuto
neuudel nebo p(]kud by l'
za jmýd' podm;nek
pojďtém dáíe zämká:
a) ônem kdy Mq
eSk pMánc nebo
dc'
pod:e toho. k čemu d%e
tot& N1( y pMódé
mbo
do povozu čáso poNěných Kmlea~"ýc^ µac1.
n) zámkem pqstMhc
zámkem pq'méhc nebeujeCi ármr
smw pqištěM osoby, dnem zámku p@š4ěňé p'ávncké OSOby tlěl
námpce ňě¢)c dmm odmitnuti
plněni nestanoví-h VPP Mxj mmá smbuva jčnaL
:) nebyb-l' výsbvné dOhOdnuto. Ze
neoc
pQjiŠtěňéhc mjetku
pq'šM
dnem oĹnámeni této Změny pcj)'me|l
C)
pOjtSténi ®mcmosb 5
p'ávem d
výslovné
že Pol'Šľěnl
nebe' Spofu·
mzamů. Ľdmkne
¢nem wnämen; této
poµsUteh
c) nabývá-'i se vĹastmcN nebo
do kawtm
rmvitM, iamká pqrŠtěnl dnem nabyt µáv-ú mou
o
vWáj
prha nového dastnka neůo mkMasmM
dc btastm nemovmsti
VPP 'ebo pqmM
mak

m
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l' popsmé smbwé Ue Cah¥ňcu1 DOdm nký za Ueryc' buďé

Me'ušenc

pro ae!y tohmo pc'j'Štén' se 7á4kou 'QZUřM kataó pl5emnO$t netjo pt
néhů um Hěrě zasílá poµstíte' poµMkow a
OSObám
nebo oprávněné
pq'st«eh
usäá pčjµme
posledn' mámQU adresu a opráméným cmbám na tu
adresu
p'semně
sdéhh poµstn(k je pome" pqp$M+
Ij sděhi k,údou Změnu edrtsy pto dor«'uänl
PenéP:
na UCEL m
nebo op'áiměM
osoby
sděhh PqiMk a OPCMěM Q$oby
eSo sidia pgme'e a p«Ežni částký m učtj
které pm
Zasňáni zástkk se
pm5mNcMm drMék
Kence N
4é je
fze ías3at prm'edm[tvim
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Vymezeni poµnů
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Allianz ®
pojistná smlouva Č. 400 043 463

Pojistitel:

Allianz pojišťovna, a. s.

Ke ŠNan|cl 656/3, 186 00 praha 8, Česká repubhka
lČ 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

a
pojistnäc

GREEN PROJECT s.r.o.
Dobřepvická 194, 252 43 Průhonice

lČ 27 1957 83
zapsaná v obchodním rejstříku védéném Městským soudem v Praze, oddíl C, wožka 103585

uzavÍrajÍ nás(edujÍcÍ pojistnou smlouvu o stavebním pojištěni:
všeobecné
pojistné
podmínky:

PoµŠtěni se řidl všeobecným' poj|sľným| podmmkäm pro stavební poµštěni proti všem pojsrným nebezpečím (VPP-CAR-02)
a sjednanými ddožkamí, resp. smlumimi u)ednánim|,které jsou nedlhou součásti této pojistné smlouvy a jSOU uvedeny
v příloze

Sjednané
doložky:

Pojištěny:

®2
OQ4
102
103
107
108
i09
110
1i2
117
119
121
150
151
202

Krýú křížové odpovědno5u
Rozšířené kryti garančního období
Zvjáštni podmlnky pro podzemní kabely. pouubi a jiná zaňzeni.
výluka urát nebo škod na urodě, lesích nebo kulrurách
výhrada přo ubytovny' a stavební sklady
výhräda pro sravebm zäřizeni, výst'oj a stroje
výhrada pro skladováni stavebního marenálu
Zvláštni podmínky p'o bezpečnostní opatřeni v souwslosti se srážkami. povodni a záplavou
Zviáštni podmínky pro hasíci zařízeni a protipožární ochranu na stavenišU
Zvláštni podmínky pro pokládáni vodovodních a kanalizačních potrubí
Existujki majetek, který náleží, je v drženi. péči, úschově nebo pod kontrolou poj'štěného
ptlotové základya opěrné zdi
Smluvni ujednáni pro případ odcizeni nebo ztrátu poj(štěné věcj
Defmice pojmů "stavební stroje" d "zařízeni stavemště"
Krýh pro síavebni l montážni stroje

GREEN PROJECT s.r.o.

Dobřejowckä 194. 252 43 Průhonice
lČ 2719 57 83
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103585
a

investor a všichni dodavatelé a subdodavatelé a společnici podi|ejic| se na zadadě smtuvnho vmhu s pojstnikem na
poµŠtěném díle, pokud hodnota jejich dodávek byla zahrnuta do celkové pojmňé UsNy kontrahovaných p'xi popštěného
díla

NKP Vlašský dvůr

Allianz ®
\
Místo
pojištěni:

pojištěná
nebezpečí:

Sjednané
pojistné
částky:

Lirňity
pojistného
plněni:

Kutná Hora - vlašský dvůr

v rozsahu výše uvedených VŠeobecných pojistných podmínek pro stavebm poµštěni prOti všem poj'stným nebezpečím a
'jednaných doložek

Oddíl l - pojištěni věci: hodnota kontraktu:

· KČ

Oddíl íl - pojištěni odpovědnosti za škodu:

- Kč

Pro krádež v|oupámm/ioupeži
Pro vandaltsmus
Pro VlChř|Cl, povodeň záplavu, kmpobiti zemětřesení, sesuv půdy
d výbuch sopky
Pro zařízeni staven|ště
Pro stavebni/montážm stroje
PrO odkhzeni sutin
Pro exlstu)íci majetek

-KČ
- KČ
· KČ
- KČ
. KČ
no
- KČ

Uvedené hmity plněni pIati pro jednu a všechny p'ojtstné udábstt

Spduúčast:

Pro vlchřia, povodeň, záplavu. kwpobiti zemětřesení, sesuv pUdy d výbuch sopky
PrO odpovědnost (jen věcné škody)
PrO krádež vlQUpánim/|oupeži, vandalisrnus, zařízeni staveniště.
stavebni/montážn| stroje. odklizeni sutin
Pro ostatni škodv

- KČ
- KČ
. KČ
- Kč

výše uvedené spoluučast| pku pro jednu a kaž&u poµstnou udábst

Pojtstná
doba:

Smluvní

ujednáni:

Období stavby 01.07.2018 (od 00 00 hod ) - 31.10.2019 (clo 24 00 hod )
C,aranční období' 24 mě8ců

Smluvní strany se dohodly, že odchyině DG ustanoveni Článku výše uvedených VPP, která obsahuji úpravu poČátku pojištěni na
den po dni zaplaceni prvního poj'stného. se ujednává. že počátek popštěni je stanoven na den uvedený v popstné smlouvě
Nebljde-h poystné zaplaceno do 01.07 2018 poµstná smlouva pozbývá
poµstnik prohlašuje, že byl před uzavřemm této p'oj'stné smlouvy seznámen s poµscnýmt podrninkämí platným pro tuto
poµstnou smlouvu včetně všech příloh, což potwzuje svým niže uvedeným podpisem

jednorázové pojistné:

T
Allianz ®
Splatnost
pojistného:

výše uvedené pollstné je splatné nejpozději dc 01 07 20)8
na Účet.
Alhanz pojsšt'ovna, a s.. Ke ŠtväwCj 656/3, 186 00 Praha 8
UniCrecht Bank Czech Republic and Slovakia, as., Želetavská 1525/1, 14092 Praha 4 - Michle. číslo účtu: 2727/2700
symbol 3558, var|abdni symbol: 0400043463, swift code: BACXCZPP

Vyúčtováni pojistného
Sjednané doložky
Všeobecné pojistné podmínky VPP . CAR - 02 Alhanz pojištovny. a s

příloha

2>věrUné
pmNůášeni:

Poµstnik proh|ašljje, že obdržel od poµstttek nabídku č 1110782. Na základě akceptace této nab}dky ze strany
poµstnika býk vyhotovena tato smlouva jejím podp}sem poj|sľnik stv'zuje. že sjednané pojlštěn| odpovídá jeho
potřebám a požadavkům

, t

Up'/'°"'

dne ,'l g

·;,t :¢./

V Praze dne 01 06.20i8

pojsstitel

,
l

podpora korpc)rátnfM
d pQdnlkaľe|ského poj'šSém

: "

_

e

L

podpora koľporá[niho
d podnfu{elského poµštěm

Allianz ®
Doložka 002:

Krytí křížové odpovědnosti

Tímto se ujednává. Ze oňpadé slech)ánl této doi(jžk") se
tak. jako by pro kažcou té stmn byia vysíavena r.'äštni
pc)|Ĺsľ¢tel však dle této doložky neposkyine
pměm za

odpwéc|nost7 vůči třeům osobám
sm'ouva.

na popšténé strany

ý

Zt'átu nebo škujlj na věcech
nebo
die odcM i \'šeobecných pD)'mch poamínek Alhanz pQj'šťowy. a s- a len v
pňpadě, není-k vMedem ke sDo|uúčastl mCOQ ' :m iu odškodn'[elná:
smn. Zrdněni

nemoc

kteň jsOu net)o by mopů

POj'Štěm pcNlnným poµštěním zaměstnävMe.

Ce|kové plněni poµsutele VŮČi poµštěnym suanám podle teto dotožky je VŔk pro každou
nebe někohk Událosíi z téZe pEČcny omémc
mtem pIněh, který ň swnoveň v po/'s[né smlcuvé
'odle této doloŽky ,SOU po|lštěn| všichm smluvně vázani dodavaľelé. pokud sou jeµch dodávky zahmuty do celkové
Částky
kcntrahovdných PráCi

Doložka 004:

Rozšířené krytí garančního období

se \j|ednává, Ze v phpadé s)ědŕ'áni této ddoZkv se
na kontrdhovaněm důe, které'
jsou způ5obeny poj Šté"wm/

dodaure e"¶1·' f.' p"o'ádé"

z' c'",ul běhen' ge'änčmho o5uob. pokua bvh Z2ůz. "1"r-"
.",5tčvér'

Uľähu,e

weckmé gamnčni obdobi phčemž |sou kryty zl'áľý ňebc
;'ac ke

-e?

)v komranu'

"|"jn:áže t)ěnem SľdbDý "ebo montáže Ned t'm než byi

O CŇNZěľ zn'Čerc Cl ,)Dškc./e"e 'CKCť

Garanční období: 24 měsíců

DoloŽka 102:

Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízeni

¶mto se ujednává, Ze v pňpadé 5!ednan tělo
pK]5kyt"e pqtŠténCmu p|nén| Id škody
SldvdjiCiCh pockemnich kaoelec" d/ne'K
.bOt'ubkh nebo jinýrh podzemnich ta",tenich pouze rehdy. ookud se pcl|'stnik přeci započetím prací |nfo'mova| na oWůšnycn uřaaeď o
iwoze těchto wbelů, pct'ubi d podzemních zařízeni a učtnd veškerá opatřěni k zäb'aně škod na nich.
2d ztráty nebo Škody na těchto pad7emnicf zäřkenic", která se ndcmej" přesně ně rNstech wedených v pocjzemrich mapách
-iožerň CMzemnkh za'izeM) e h'aiteno po up'aměni sDdljůčast1 20% ze ŠkOdy nebo SDOiUÚČä5' uvedenč niZě ped písm a). pod'e
Ke'á 7

těcMo částek je vyšš'
'tnén' za ztráty nebo škody na podzemn ch zaňzěmcF, kte"a fSOů \
mapách
vvznaCena, je
pc' uµat"ě"
m|ljůčastľ wedené níže poc bodem b)
%vnňOst k náhrádě škodv se v čcäŽdérr pFpadě ynezj!e dquzc na Qpřávu těchío kabe'ů, pot"ud" ň«:O j'riyCh poózemrňch Zdň7ěň' a VWuä,'
náhradu následných škod d Denä|e

Spoluúčasti: a)
b)

Doložka 103:
" "' :'. Sr
:e"e""" D'c)badé'1

že

kč pro jednu a každou pqjistnou událost
KČ pro jednu a každou pojistnou událost

výluka ztrát nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách
té:c; Gdožky poµst.:e
yái"i c' mn nebo nepři'nc na

pQ,íš:éremj
Lci 2třáľy škody nebo cxjpovédnosL Ke'e '.7" ·
tesicř' a/ne!:a x! mi"ách

r
Allianz @
Doložka 106:

výhrada pro prováděni stavebních prací po úsecích

"'" 1g se U,ednává, že V p"padě slecjnänľ féúj dOicjZk) poµsttw poskw"e pŮ|lŠľénému plněn' ?d márý, Škod! nebo

vznidé pňmo

'é!
na nasíjéch. záfezecn pRkcpech a kär'alech POuZé tehdy. kc}yž jSOU tyto náSpy. zářezy. DřikOPy iebo icanáiy bud>'any po ůsecicM
·"c'e ce'kc,Č nep'ekroč;
děu a to bn Oh'édu na AuPěň dokončenost| po]lštěnY"cF P'dC|
za kaŽCOu ŠkWr'
je
""e.'enc náklady na oorävu těcmc s:avebnich jséů

MaximáInIdélka úseku: 200 metrů
Maximálnídélka úseku pro komunikaci: 1 000 metrů

Doložka 107:

výhrada pro ubytovny a stavební sklady

se Ujednävá, že y pňpadé s.eonám réto doložky po

pcskýtne pQj|šténému

lá itrá:y, Škcxjy ňebo odpovědnost zpŮsobené na

a
sktadech poŽátem,
Či povcxjni pouze tehdy když ryto Ubylovny a stävebm sk'ady jsou zřtzeny md hrämci
"éjv}šŠi vOQňi hlachny naměřené c%asu staven ště za posledních 20 leí d pokud jsou jednothvé skla&vé jednotky od sebe bud vZ@ěný
_m" Mfně 50 m anebo oCděmý prot'pOŽátn mi zdm

Doložka 108:

výhrada pro stavební zařízení, výstroj a stroje

··~!.2 hr pňpacě sjednám teto do ožg POj'St tě' posKy[ne poµšíěnému plnéM 7á ztráty. ŠkOdy neoo odpcwědnost v?Mďé přímo
'": . äů8edku povocj'ň neoo Úplavy ma stävebním zaňzem,
a strojích pouze tehdy. jesrhže stavěbN zUzenC výstroj d 5uoje
·

'·'" ,--'á.""· neoo d" p'erušem

Doložka 109:

na Takovém misrě, kre'é nebylc Oh'denc 20-kwu po'vodni

výhrada pro skladování stavebního materiálu

.- . c; á. č, Ze y ,"ňµclě 5led'án| 'CLu CJOlOŽk) půýme
poj|š{ě('ernu p|něr|| id iuáty, ŠkOdy neW odpovMňosi vzn.klé př'ma
"EDO pcj\ CYiňě Id súwennim
pouze teMy jesthž€· tento 5tävebni mäterál nepřěhäČuje rnnoZst."
ž '" :" . ? ,est že staeb"
á P'ěk'äČu, C) 'oto mrOŽsNi ,'e uskkdněr na :ako\ých místech, kerá netma ohrožena

Zvláštni podmínky pro bezpečnostní opatřenív souvislosti se
srážkami, povodní a záplavou

Doložka 110:

~Á¢
'-.c
.

k p"padě sjednáni této
:>odn'

pQj'sote'
pciµštěnému pměni za ztráty, škody nebo o¢lpovednQsl způsobené pnmQ
jesdiže
projěkľu při jeho nea|1zacl provedena dostatečná

opatřenm' se mumi, že by|y pro poµšrěné msto vzaty
e. ~ ·y"j"äji ie sIatľst|k pWušr!ých meteoro|ogFkých agentw
k

·.

.

té

43C

":·

uväŕjj hodnory srážek ¢KNodňt a 2áp'a s PEň®Cu

ŠK®y nebo odpovédnw vzmklé tak že pglstnik neodstmm neprodm překážky (ňapí p Sěk
,ôdniho toku. bez ohleclj na to, zeta j;m momentálně voda protéká Č mkoliv.

n'a"':
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Doložka 112:

Zvláštní podmínky pro hasicí zařízeni a protipožární ochranu na
staveništi

Timúj se ujeGnává, že v případě sjednáni
c(yclžW poj'sttte! poskyrne
c í'ep"'no poža'em a/nebo expĹoz' pouze tehdy, když jsou 5p|něnv Mc pOd'n|nk)

[)|něn za zí'árv. Bucv něCo Mpuvědnost způ52ber'é pnmc.

i
2
3

POd|ť dk[uá|niho stavu stävtjý jsem vŽC!j k
häs:c vy»avek a
prost'edg, d to v
"iř'QŽSN' d oKamhtě fljnkČ"'
FunKČnost hasícich přístrojů d hadic je prawdehě kontrokMna a to v sdxjladlj s pMušnými pkdptSy platným' v České repubhce
V souladu s pňs|ušným| předpisy Matným v České 'epubhce jsou co nej'ycMej' po odsnaněni pažení zřízeny pľmektem přeciepsané
požárN úseky. Šachty pro výtah a údržbu a yné otvo'y jsou co nejdříve pruv;zcmě uzavřeny. nejpozděp do začátku vybavováni

4

odpadový matenái se p'av'delně odstcaňuje Z poclaži, v nichŽ probihaji dokonČoväci uáce, musí býr hcjflavý odpad odstraňován denně
při skcnčéni práci
Práce se zvýšeným ňnke'n poŽáru ("ho'ké p'áce"), jako je napi htoušent řezám, svařováni,- prácé 5 pájecí lampou.- p'áce s notky'm
asfakem a j'né práce spojené s uvolňwánim tepla provádějí všKbm dodďva[e|é na základě pňslušného povoleni Při p'cwáděni takwýc"
praci !e pňtomna vŽdy aspoň jedna osoba vybavená haslcjm pFstrojem a vyškolená prč Msebn' zásan Mišto. kde byly vykonávány "ho'kE
práce". je po ukončéni těchto práci kontrokwáno podle pMušnych piedpU pkiných v České rěpubke

5

6

skladovaný matenál určéný pro $tavebni neoo montážN práce má být "ozdě'en do skladových jednotek herě repřekroči MZe
hodnotu na jednu sk'adovou jedmtku kdnothvé skladové ~ky 'Mji
oq sebe navůpm vzdáleny mmtmáN 50 m nebo Dddě'e"j
protjpožämim: sľěnaml veškerý hořlavý matenäl, pledev8m hořlavé kapa|lny d plyny, musí být skladován předepsané vzdálenosb c::
rrns'a
nebo mc}mážE a od m sta prť)b'áděn" "ho«ýc6 prac'"
le .jstanove")ä osoba jově'řena (jodůováni'"|
na 5tdvé¶ Š? ie-!! :ů mOŽ"'é ,e zajíŠSěno ohlášeni pQžáfu
nepližši hasib§
zách'ěnny sbc' 150lj vyF"acovar'y a práv'ck'"ě akt,ij1 zcwář) plánj DcŽárn X"umý
Osoby čmné na 5weništi jsou cvičeny p'c
nasebn! úisán v 5Ou!ädu ' pň' ušným r'ředp 5\ dätrym v
"epu2 'cc
hd$íč5ký ?áchľanný sbor má k d:stxj?'c! piár
a má na

-

iasezpečen p'S:up Na

StävcnGtě je op'oceno a

Hodnota jedné skladové jednotky:

Doložka 117:

Sň je úze"

7'? pc:žá'n \ŕcz a a

pAjezdwé zásaMwé cesty

na "ěj .t'

Kč

Zvláštní podmínky pro pokládání vodních a kanalizačních
potrubí

Tímto se ujednává že v pňpadě yecnáni tétcj úoložky poµsnte1 pcskytne pojištěnému plněni za ztráty, Škody nebo GdlxNědnost vzmkié pF
zmpení nebo zanesem
pňkopů a šachet. avšak poUľe da niže uvedéné dáky částečně či zcela vyhbubeMM otevřéného výkoµ CT
jednu poj|5{nou Uclálost.
bwňmst k plněni nasůvá pouze rehdy.
\
2
3

tcubky byly be7ptQsfředně po svém po|3žer1i zaµšíěny tasypárum tak. aby zaľopenim přikopu nemohlo ď¶it ke měně polohy:
třubky byly bezprcjstředné po položení upštěny proň vmknuti vody bahna apoc :
rhňéd pc ukončeni tlakwé zkoušky pomjbi byly přigušné ůSh př;k(jou

Maximálni délka : 100 metrů

Doložka 119:

ExistujÍcÍ majetek nebo majetek, který náleží, je v drkni, péči,
úschově nebo pod kontrolou pojištěného

" '"k.
Ljje:jt\dvä. Žť
"é .|t .' ar "e'c
,Ň'k'. se 'czš'Kje
d'e Očjdúu l všeot.ecnýcn pojistných Dodminek
"ĺ
keď', na
'"2'(" 'r , ",C " ,,· '·l.
c'atř' je :jcô opat"c)vánl rlebc| r,od
CK)j!šrěného. a které byly ípůsobenv '"'e:
,?" ", d' s'avtE
!1 :' j.: ,. ' VŠeoZ'«r",".h
p:xjminek hanz poj'Štbvny

q

.

Allianz ®
pojištěný majetek existující nemovitý majetek přímo souvisejíci s pojištěným projektem náležeňci
pojištěnému a/nebo investorovi, který se nachází na místě pojištěni
pojistná částka:
popstnel nanŕaa

KČ
ztráty netjo ŠKiŇ) "a pc'j?š!ěnem majetw Douze teNiy.

je téMCi

p'ed za"äjenm

präu b

doorém Sůvu a POkuó byla učmě"a mľ"á
>okud se týká škod

v.bŕäcěm něro

tákové
nebo Škocy. ke kte'r m Cojde
které "ěovhvňu,i négaWr'ě staod tu
nepcis¢ytne plněn za'

n či oGwanén'm nosnycn prvků, poµse

úomé'lc nebo častečnéhc
májem a"' "eoh'ožu:: jeho

nebo ŠKOCy. jeZ lze vznledem k tKA'äze
náklád, "a zab"áněni nebo

Spoluúčast:

'

zpusotm je' (.ň pmvecjen přéd¢

#"e" C' :','Sf"t do:.', ,Uč. nut"é

Zvláštní podmjnkytýkajÍcÍse pilotových základů a opěrných zdí

že v připäcě yeanaw této doka), p'jµ5t:té neposkW'ť plném, pckucl jde o naWcy v'yralcžeré ¶c:

Výměnu neboopravu pibtů nebQQpemých idi
a)
kte'é t!yk během stavby špatně umišíěny. vy'ovnány nebo zaožený,
b)
kterěWy během beranění nebo vytahováni ufaceny nebo |xjškozeny.
C)
kteté by1y zablokovány uvůnutim nebo
pdotcwacim vybaven'm nebo pouídca,
0pr»u nmuvls|ých neoo rozpojenýůh štetcvn:c
0p'avú pkéhokoliv untkáni ňCĽX3
µkéhoko:|v druhu
prázdných mist neoo výměnu Umknuľého benwn«u;
důsledek poruŠěM
pIct nebo CáStt ÚKLMŮ. které prošly zatěžwac zkoušKou, nebo jmak nedosáhuji svou nawhovane
ůmsnost
a razmětů do původního stavu

:

ž
"š":

Sy neměla

Doložka 150:
-

-. ž. a Zr
' - "
^..neZ
.

:.

".

se

poule Ĺd

Kč pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 121:
" . :w >e

tx:jO

p! dC

plném POJ

méjetu. " kol". bŠČ" ze OC.v'C"Ové Škody.

.'

použ% m zrráry nebo ŠkoQy způsobené pNodnim živlem

že tare ztráta nebo škoda je kryta 2ávlsj na

Smluvní ujednáni pro případ odcizení pojištěné věci
siednán' této cl0!oZky poµsruei posMne pOµstné
,sou sp něnä nás|edL.líc' opatřeM

"éni za veškeré šk.xjy 3ňěDc, zrráry úůsotené k'čCúi

c': š"ě'vch věCi uloženj'ch \ wamCené buiC'vě "CDC
aák ,en uiämče"v
k"áaeZ v/oupamm :)csKWr r
S"
F něni
'Mk dc výše IDO cm-- Kč za všectmy popšténé věcí, je-h uzamčený prostor ctväněn v
ůldadnfho zabezpečeni. tj.
zacilabacim zámkem s profilom cyhndnckou vložkou d bezpečnosWm kwánim chránícím cyhndnckou vložku ;jrôt'
mtomeni Odvrtání a překo'úňi systémém vysiaveni switek a ňebo wsacim zámkem s třmenem o průměnj minmáhě )0 mm
sDěMhovým přovedenim HátUened (powrm»é kalený) osazeném má P«Ki c mimmäM Uouškc 5 mm pňpevnéné

spcNem:
výše 500 000,- KČ ?ä všechný tjQj'Štěné věc. je-h uamčeny postoí Chráněr' v rozSahlj
aebezpečeN tl. swveOmm
zObem zámkem spmhiovou cyhndrďou vk9kou a be2pečmsfn|m kováním chránicim cyl'Mňckou dožku pron 'oz|omeni
~n a Newiáni systémem yystaveni stavítek e nebo visädm zámkem síhnenem (j průměru mlmmál"1é
ér
s »mehovým provedeMm hatdened (pov'cňové kděňý) osazeném na pethu q mnimáhi tbušice 5 mm pňoevréné
spqem a vrchním pňdavnym zámkem s cy|mdnckou vbžkou chráněnou proti odvrtáni d překonán
stavítek Za ekvi@entM 'ze
je-h dveřní křídlo vyt»véno uzamykacim systémem Umdňulicir" zám'c vä"
Gyei ve v'CE bodecn jmmnálně ve 3 t»decň) za p®minkg, Ze uza'nykaci systém je chráněn pm rozlomem. OCVfiC" d
ú wstémem vYstäveni stavuek Qkňä ljmistěná svým spodním okrajem do výše 2 m nad úrovni okolního terěr "A

"4 " >.a: us

Allianz ®
zabezpečena mříží nebo ro|etDU cerllhkovdnou m|nďnálné v l &zpěCnOStm třidé d'e no'my ČSN EN
C)

d)

e)

2.

4

a řés9 ČSN EN

1630+Al
Co výše 3 500 000,-- KČ za všechny poj'štěné věci, jsou-h umistěny b/ uzamčeném proswu chráňěném specälnim zabezpečeMm
v rozsahu písmene b) a funkénim e'ekt'omckým zabezpečovacm $ystémem (s pmstorovou něbO pláštovou ochranou) s vněj9"
akustřckou a
$lgnahjaci.
do 10 000 000,·- KČ za všechny pc'µštěné věci
umistěny y uumčeňém pfqswu chráněném v rozsahu písmene C) a se
zabezpečo'vacím $ys[émem s pláŠtov'ou l
ocncanoú a s napojenim na puk centra1|2ovdne Qchfdny nebe s ttvajým
střéŽénim ostrahou ozbrojenou súdnou zbranf,
nad ID O® 000.-- KČ. jsou-h popštěné věci zaoezDečenv p<xjn podmínek |ndfvfduá|ně stanoven!kh

Odazení poµštěných věcí uložených mimo uzamčený orosľo' na volném prOSVanstvi krádeži doupänim |josAyme
pOµStné
phěnido výše:
a)
50 000,-- KČ je·li
opatčem funkČním opi«enim celého pozemku s mmmální výši 190 Cm ljzamykate|r'ýml YřdtY.
b)
500 000,-- KC, je-h prosíransNi opatřeno způsobem uvedeným v oÍsm a) a v m«nopracomi C$OéŘ střeženo fyzickou omMu
ne% jej opatřeno funkčním elekuonlckým zabezpeäjNdcim systémem s v'ějši dajsľlckou á wětEňou ýgm|lzKi:
r)

3

\,

1 000 000,- KČ, je-h prOWänSM
mtmmálně v 'Qzsähu písm. b) a s mpojénim
systému ria puk
céntrahzované och'ar'y nebo strvalým střežerlim ostrahou wb'ojenou stňelnou zbraní nétxj sesIUebnim psem.

Dduzeni poµštěných věci loupeži spáchamu v místě pQjlštěni, pQ$kytne pq|$t|tei pméni za všecnný věci do výše'
a)
b)

5 % sjednané pojtstné částky. maxmálné i00 (XX),-- KČ,
10 % sjednané popsmé čá${ky, máxmálně 500 000.-- KČ. je-h místo poj&ěni cMáMno elekt'onřckym zdbezpečovdcim systémem
"oupežněmu přepadeni s napojeMm ria ňuh centralizované čXhr»y nebo
sti'eženo fyz|ckou ostrahou
střelnou zbraní.

Pro poj'ŠtěM dk této cjo)ožky se krádeži v|oUamm rozumí'
OdazeM věci pachateíem po té, co překonal ochcanné ubezpěčeni nebo se dOpustil µného násdněM jednäni VŮČi pojištěné věc' t]
zejména:
d)
'mlkl do místa pq|šténí po'nociµdWného kliče,tj. kliCe kte'ý by' pdizen
za proicáané pouhým zjtštěnim, že dušb ke ztrátě poµštěně věo:
b)
C)
d)

se uzamčené schránky v místě poyštěni:
vnikl do budcvv nebo se v ni ukryl.
'.'nikl do budovy nebÔ oľevřel schránku
kliCe. kte"ého se ?mgcr' l uádeb

nelze mi:

t¶etMj loupeži

Prči pci, Štěn4 cik této doloZký se loupeži 'ozumi zmocněni se věc' pachetekm.
d)
za použdl r,ástli
pqµštěnému netxi )eho zástupc' (dále je"
b)
dckj p0NUžkou bezp'ostředniho nbSM pio! pQjlštenemu
c.)
za wuŽ'tí náhlé fý«ké nebe psychtckě tíSně

Doložka 151:

Definice pojmů ,,stavební stroje" a ,,zařízeni staveniště"

T"mto se ujednává, že v případě Sjědnáni tétO dcjožký se v Zájmu přesňéhc výkladu do)'t"ú pro učely poj'Aěni stavetmch nZi za "stavební 5t'oje
3c%džUjĹ jen taková zaňze'ú použ.tá k výstavbě budovaném díla, kte'd jsou scmp"a Dřesunu v asrrů sdou a mohcu býT MovQzována jeň tehOy.
řízena obsluhou (Osádkou).
Za 'stavební st'oje' jSOU ľěď)' považovany naoř jeřáby všeho druh,j, vy5oKo2dvlZné
'ynadla dozety g'adéry a jtné zemni stroje. sľavemštn'
vozidla všehc druhu, mobdní mícmče. mobi'ni čemada beřomj,
scK,p'éhy. motMn
válce. strqe prO pok|ádku živčr'ýth ' j'nýp
µNrchů, staven!štni víečky aj.
pQj'ňém
sľavenfšté' se pak rozum os[a[n| zW'zen' použ«á k
dAa a to
jednak mObilni, avšak mschopM
Wesunu vlastní sdou.
"zařízení swveníště" ke tedy zM'ädit např s[avienlšľni buňky (dílny kanceíáře. sklacjy. šatny či obytně buňky),
míchací zaňzenl, cučň a
elektncké ruční Mhdi, vrätky. svářecí ag'egáty čerpadla. cistemy. gener&Ory. iešeni, žebňky. stabdní zdvhiW p|OŠiny. výtahy. ohýbačky výrtuZe
beciMni a jmé položky obdobného eharaktem

Doložka 202:

Kryti pro stavební l montážní stroje

timto se Ule'dnavá. že v pňpadě sjecjnáni léto doložky jsoU oddílem l VŠéobecrrych poj'stný':h p®mNk
d Škody na sWvébniCh moniáždc" 5i'cj;c') ,jvedený¢h v pňloZeném sezrwnu Vykjučem jsou však.

poj'štbv'y

mvněZ

A

r"
Allianz ®
nebc škody, k ň:řňž ůOŠlO na úkjadé elektncké nebo mechamcké zámý, Wham. rOztM nebo poruchy.
chlmiho média neb
µné kapähny, čkfektniho mazáni nebc nedostätku oíqe č: cMadiciho méciä Pokud cyvšem v důsjedku ľäkovéto závady nebe počuchy ®óe k
neNdě. ňEřá způsobí vnějši škckíu, bude tato
ŠkQCd uplacena
nebe škoCy na v'ozd'ech se stám' POZMväCi MdČkou nebo ria vodnich
nebo '«»iech
p¶tštŇ částka pro stavebni/montážni stmje ma oc!?ovidďí !ej'ch nové hoc!n(j:ě Lj rúkladům na znobupo"zen; každé poj|štěné VěCi věci ,
stepéno druhu a výkonu

4UU U'i3463
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PŘÍLOHA Č. 6
POKUTY ZA PORUŠENÍ BOZP NA STAVENIŠTI
Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se
bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích, Objednatele, technického dozoru
Objednatele a koordinátora BOZP. Pracovat tak, aby neohrožovaly zdraví své ani
zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!!!!!!
Druhé provinění - výše pokuty se násobí až na maximálni výši dle smlouvy " možné
vykázáni pracovníka-ú (společnosti) ze staveniště (rozhodne investor na základě
podmětu koordinátora 8OZP).Tabulka maximálních orientačních pokut za porušeni Pokuta
niže uvedených bodů, týkajicich se prohřešků proti BOZP:Typ proviněni proti
BOZP
Okamžité
opuštěni
zjištěni pož|ti alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka
staveniště
a pokuta
10 000,Nepoužíváni osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovni obuv, ochrany oči, atd.).

1000,-

Neohrazeni výkopu dle NV č. 591 l 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1000,-

Používáni nevyhovujících žebříků (odporující nařízeni vlády č. 362/2005 Sb.).
Používáni poškozených nebo nevyhovujících el. zařízeni, prodlužovaní kabelů, atd.
(poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přistroje, el. přístroj bez
příslušné revize, atd-).
Nezakryti nebo neoznačeni prostupů nebo otvorů proti propadnutí nebo pádům
předmětů z výšky.
Neinstalované bezpečné zábrany (zábradlí, sItě aj.) proti pádu osob na místech kde
hrozí pád osob.
Pracovní lávky neodpovidajÍcÍ BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně ŠirOkéu
atd.).
Používání k výstupu konstrukci, které k tomu nejsou určeny (bedněni, pažení, atd.).
Práce ve výškách bez zajištěni proti pádu (úvazy, kolektivní zajištěni pracoviště zábradlí, atd.).
Špatné uvázáni nebo vázáni břemene pracovníkem bez nutné kvalifikace.

1000,1000,1000,5000,1000,1000,5000,5000,-

Používáni poškozených vázacích prostředků k vázáni břemen.
Zahájeni požárně nebezpečných prací bez zajištěni prostředků k hašení (PHP, voda,
písek, atd.) nebo bez zajištěni preventivní požární hlídky během svařováni a po
skončeni svařováni.
Používáni k dopravě osob zařízeni nebo části zařízeni, které k tomu nejsou určeny.

5000,-

Pohyb pracovníků v pracovním poii bagrů, rypadel atd.
Postavené lešení neodpovidajici průvodní dokumentaci výrobce (nestabilní, bez
zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu, bez výlezového žebříku a aj.).
Nevystavení předávacího protokolu o lešení nebo záznamu ve stavebním deníku o
lešení.
Vylézáni nebo přelézáni zábradlí u vysokozdvižných plošin bez osobního zajištěni.
Nedodáni požadovaných dokumentů BOZP a PO (rizika, školeni, příslušné kva|ifikace?
sytém bezpečné práce v jeř. dopravě, předáni staveniště-pracoviště, technologické
postupy včetně zajištěni BOZP, ...) ve stanoveném terminu objednavateli.

500,2000,-
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3000,1000,-

1000,5000,2000,ltýden
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Ovládáni nebo používáni staveništního výtahu, jeřábu bez kvalifikace k ovládáni
výtahu, jeřábu.
Typ provinění proti řádu staveniště.

5000,-

Porušeni zákazu kouřeni (kromě vyhrazených prostor).

1000,-

Nepoužiti toalety (vykonáni potřeby na staveništi mimo určené místo).

1000,-

Parkováni osobními automobily mimo vyhrazené prostory staveniště.

500,-

Pokuta

První proviněni proti BOZP - výstraha s pokutou.

Seznámený vedoucí zaměstnanec Zhotovitele stvrzuje svým podpisem, že byl řádně
seznámen se sazebníkem pokut na stavbě ,,Generálni zhotovitel stavby - obnova parku v
rámci projektu ,Revitalizace NKP vlašský ¢1výr"' a všem bodům v sazebníku pokut plně
porozuměl.

Datum

Firma

jméno a pWmeni
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Podpis

