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Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku
,,Generálni zhotovitel stavby - obnova parku v rámci projektu
,Revitalizace NKP vlašský dvůr"'
2. část VZ: SO 07 Opěrné zdi etapa la

Objednatel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojeni:

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

(dál jen jako ,,Objednatel")
a
Zhotovitel:
Název:
se sídlem:
IČO:
DIČ
zastoupen:
zapsán v obchodním rejstříku
bankovní spojení:
(dále jen jako ,,Zhotovitel")

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

(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 příslušného 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 kulturní 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 odstraněni
havarijního stavu opěrné zdi. odstraněni havarijního stavu kanalizace, odstraněni
nevyhovujiciho stavu elektroinstalaci, obnova památkových hodnot - zrestaurováni
maleb, kamenných portálů, atd., obnova parku, který je součásti NKP vlašský dvůr,
digitalizace památky a mobiliáře a jejich zpřístupněni veřejnosti, zvýšeni bezpečnosti
návštěvníků a zpřístupněni památky znevýhodněným skupinám apod.
Smyslem obnovy parku je odstraněni havarijního či nevyhovujiciho stavebního stavu
dilčich 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 zavazují postupovat ve vzájemné kooperaci a poskytovat si nezbytnou
součinnost, kdy jedním z těchto spolupracujicich dodavatelů bude Zhotovitel.
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
Účelem této Smlouvy je sjednáni podmínek pro realizaci díla, jehož zadání 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 řízení, 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 plněni 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 péčí.
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 plochý park
PD, zpracovatel ATELIER DOPRAVNÍCH STAVEB, Hlavní 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 jt?olicii (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 Ing. arch. Jarmila Cetkovská, autorizovaný hlavni projektant,
Fučíkova 425. 284 01 Kutná Hora
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 Napojení 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 veňejnost 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 parč. č. 4, k. ú. Kutná Hora, v areálu parku pod
vlašským dvorem
vi. SO 06 Stavební úpravy WC na pare. 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, odvodněni 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 vyplývajících zejména z dokumentů tvořicich stavební povoleni
a současně i k zjištěni případných překážek bránicích provedeni 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 provedeni záboru
(policie ČR, odbor dopravy atd.) je taktéž zahrnut v ceně Díla;
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 kolaudačnímu
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,
kalibrací, revizi, atestů, certifikátů, protokolů o měřeni, veškerých dokladů
k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách Díla, provozních řádů
s popisem stavební a technologické části zařízeni, pokud jsou součástí 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, zařizeni 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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ix.

1.15.
1.16.

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. zpracování 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 předání 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
nOPrava 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 prováděni 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 porušováni
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 prodloužení 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 prodloužení 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'
2. část
2.478.791,97 KČ (slovy: dva milion čtyři sta sedmdesát osm tisíc sedm set
devadesát jedna koruna česká a devadesát sedm haléřů) 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 vyplývajicich 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
oznámení 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/nemůže
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
poskytnuti 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
vztahujePLATEBNÍ 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 dúčiho měsíčního plněni, a to na
základě dilčich faktur vystavených Zhotovitelem zpětně za práce provedené
v předcházejícím kalendářním měsíci. Dilčim měsičnim plněním se rozumí cena
skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním
měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dHči 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 předáni), 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 dHčim
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. označeni 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 dÍ|čÍch 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 doplněni do deseti (IQ) 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 dílči faktury v rozsahu 10 %
fakturované částky bez DPH a ponechat si tuto část ceny díla jako zádržné
představujicí záruku za řádné prováděni a dokončení 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 247.879,- KČ (slovy: dvě sta čtyřicet sedm tisíc osm set
sedmdesát devět korun českých), 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 porušení 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 JROP"). 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 vztahujicích 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 kontrolního 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, souvisejících s předmětem
plněni této Smlouvy,
Podmínky na umožněni 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 kontrolních
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 odstaveni strojů a uloženi zařízeni použitých při provedeni
stavebních prací.
Zhotovitel zajisti na vlastni náklady a nebezpečí veškeré zařízeni 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 aktuální zkušenost
s realizací 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
porušeni takových práv majících svůj původ v Příslušné dokumentaci nebo
specifikaci předané Objednatelem.
Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely souvisejici 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 propojení připojovaného zařízeni a přípojného místa,
jakož i přístroje 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 kontrolního 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 prováděni 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 kontro|ního 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,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

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.
Technologický postup musí obsahovat minimálně následujici 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 vyplývajíci z prováděných prací
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 kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na
termín nikoli delší než tři (3) pracovni dny po doručeni 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.
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.
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
Příslušné 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 povinností 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 právní 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 identifikačni údaje
Objednatele, projektanta, Zhotovitele a poddodavatelů, jakož i jména jejich
pověřených zástupců v místě prováděni Díla a změny těchto údajů,
ii.
identifikační Udaje 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 SO 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 do|oženi výsledků
potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních
orgánů. Provedeni zkoušek se řidl 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
dHči části. Jakmile odpadne překážka, která brání 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 potvrzujici 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 nepoužije.
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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 vylučujicich či snižujících rozsah pojistného plněni v případě
neprovedeni obnovy či rekonstrukce pojistnou události poškozené části Díla v
určitém časovém terminu, s výjimkou výluk odpovidajicich výlukám standardně
uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištěni na trhu poskytování
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 pokrývajici škody, které mohou vzniknout v průběhu prováděni Díla
Objednateli. Toto pojištěni 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 vytékajici 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
nepřevyšujici 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 ustanovení
vylučujici odpovědnost plněni pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména
ustanoveni vylučujicich či snižujÍcÍch rozsah pojistného plněni v případě
neprovedeni obnovy Či rekonstrukce pojistnou události poškozené části Díla v
určitém časovém terminu, 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 plnění (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 přijeti 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 porušení 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. Odmitnutí 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 povinností 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 kolaudačnimu 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 zařízením, 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) podilejici 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.
Předáni a převzetí Díla potvrdí Smluvní strany protokolem o předáni a převzetí díla.
Oboustranný podpis tohoto protokolu je hmotněprávní podmínkou předáni Díla.
16.2.
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.
16.3.
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
16.4.
Součásti protokolu o předáni a převzetí Díla jsou dále:
i) dokumentace skutečného provedeni Díla a geodetické zaměřeni dokončené
stavby,
j) dilči 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.
16.5.
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 řízení
opakovat v nezbytném rozsahu.
16.6.
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 sIevě z ceny Díla
bude součástí 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 provedeni 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 nacházejici se na stavbě
zajistit a na náklady Zhotovitel je nechat uskladnit a odvést ze staveniště.
16.9.
Ustanoveni § 2605 a § 2628 občanského zákoníku se nepoužijí.
16.10. Objednatel není povinen přebírat části Díla. Tím nejsou dotčena ujednáni o
postupných závazných milnicích.
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.
Objednatel je vlastníkem Díla od počátku jeho zhotovováni. Nebezpečí škody na
tomto Díle nese Zhotovitel do okamžiku řádného předáni a převzetí celého Díla
Objednatelem.
17.2.
Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí
Objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného Díla.
17.3.
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 užíváni 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 právní 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 odstranění vady účelně vynaložil. zahájit práce na odstranění vad
je Zhotovitel povinen zajistit způsobem a v terminech stanovených v následujicim
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 odstraňováni vady do 8 hodin od jejího
prokazatelného nahlášeni Objednatelem (Objednatel v reklamaci uvede
označeni takové vady jako ,,HAVÁRIE OHROŽUjiCi 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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Vad'y omezujici běžný provoz Díla nebo jeho části: Zhotovitel je povinen
zahájit odborné odstraňováni vady do 24 hodin od jejího prokazatelného
nahlášeni Objednatelem (Objednatel v uplatnění reklamace uvede označení
takové vady jako ,,HAVÁRIE"). Zhotovitel je povinen do 48 hodin od
uplatněni reklamace Objednatelem vadu odstranit včetně případné výměny
vadných součástí 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. VäďY 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
nahlášeni 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 odstranění 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 pIně 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, předáni a převzetí
Díla stanovenému v ČI. 2 odstavci 2.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli 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 omezujici 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.

Stránka 25 z 33

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regtoná|ní rozvoj
Integrovaný reg|orláln| ope'ačm program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ Cr

20.11. 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.
20.12. V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli požadovanou součinnost při
ko|audac|, bude povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze
sjednané ceny díla za každý případ takového neposkytnuti součinnosti.
20.13. 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.
20.14. Pro případ jakékoliv jmenovitě neuvedené povinnosti Zhotovitele plynoucí z této
Smlouvy si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 3 % z částky
odpovidajici 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.
20.15. 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.
20.16. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči ceně Díla nebo její části.
20.17. 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 plněni,
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 odstoupeni kterékoliv ze Smluvních stran od této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen provést ty práce, jejichž neprovedeni by mohlo způsobit Objednateli škodu a
zajistit převzetí objednaných věcí, 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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21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

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, odpovidajÍcÍ rozsahu částečného a řádně
provedeného Díla, Pro určeni ceny prací bude použit jeden z následujicich způsobů,
přičemž volbu způsobu určeni ceny má Objednatel:
i.
pomoci jednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele,
ii.
pomoci 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 platl 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 zak|ádajicich 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 skutečnosti opravňujících k odstoupeni od Smlouvy. Pokud
některá ze Smluvních stran odstoupí od Smlouvy, Smluvní strany sepíši protokol o
stavu provedení 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
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, jednatel, mobil
mobil

,

TDI:
, 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 odpovidaji 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.

Po předáni a převzetí díla, resp. po podpisu protokolu o předáni a převzetí díla bez
vad a nedodělků, se Zhotovitel zavazuje nejpozději ve lhůtě deseti (IQ) pracovních
dnů předat Objednateli záruční listinu (bankovní záruku) za řádné plněni záručních
podmínek, odpovídajÍcÍ 5 % ze sjednané ceny díla (ceny nabídnuté Zhotovitelem
v krycím listu nabídky), jejímž prostřednictvím bude ve prospěch Objednatele
zajištěna povinnost Zhotovitele řádně a včas pInit 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 předání 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 (IQ) 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.
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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.

23.6.

Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž
banka se zaváže k plnění 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.

Tato Smlouva se řídí 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|ývajici 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 tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanoveni
Smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanoveni takovou
úpravou smluvního vztahu, která se nejvíce blíži 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 vyp|ývajici 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.
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Žádná ze Smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo, plynoucí ji ze
Smlouvy či jejího porušeni, do podoby cenného papiru.
24.7.
jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni bude spadat do soudní
pravomoci českého soudu místně přislušného dle sídla Objednatele.
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 montážni pojištěni
Pokuty za porušeni BOZP na staveništi

Objednatel

V Kutné Hoře dne ..Q;.ď; ...2018

Zhotovitel

V

a

cm CA dne 4

G

Město Kutná Hora
, starosta města
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MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
hčkovo náměstí 552/1, 284 DI Kutná Hora.
lČ: 00236195
Odbor památkové péče, škohtvi a kultury
sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora
tel.' 327 710 210. 327 710 Il r, fax: 327 710 106
e-mail: µmatky@mu.kutnahora.cm ID: b65bfx3
wu w.mu.kutnahora.cz
Spisová značka'

MK IU03435 1'201 7'04 'PAWMON

Naše č.j-"
Vyhnije"
Tel

MKH/03435|'20]7

E-mail
Datuin

20.6.2017

Účastnki timlj;
Město Kutná Hom, Havličkovo náměstí 552, 284 24 Kutná Hm lČ: OU236195, které mstupuje
Jiří Janál. Družební 603. Kutná Hora, narom"n 29,9.1946

Věc: Závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče,
školství a kultury k obnově parku pod VlašskYm dvorem, Kutná Hora (íl. etapa) na
pozemcích p.č. 2, 3, 4, 9, 184 k.ú. Kutná Hora (dle koordinační situace stavby. kterou
vypracoval Ing. Jiří Kulič a Irena Čabanová v únoru 201 7, zak. č. 08QOl 5 )

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kutná Hora. odHr památkové péče. školství a kultury na základě
ustanoveni § 66 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a ustanoveni § 14
odst. l a 2. § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní pamÁovC péči ve mění pozdějších
předpisů, k žádosti č,j. MKFV03435 1/201 7 ze dne 24.5.201 7, kterou podalo Město Kutná Horcí.
Hav/ičk()vo náměstí 552, 2ä4 24 Kutná Hora lČ. 00236/95, které za$lupuie Ing. Jiří Janál.
Družební 603, Kuniá Hora. nurazen 29 Q /946, k obnově parku pod vlašským dvorem,
Kutná Hora (11. etapa) na pozemcích p.č. 2, 3, 4, 9, 184 kC Kutná Hom. vydává po
pisemnán vyjádřeni Národního památkového ústavu, úmnniho odborného pracovištč středních
Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 (dák jen NPl)) č.j. NPÚ- 321/41376/201 7 ze dne 5.6.201 7
(došlo pod č.j. MKH/03765 1/2017 dne 7.6.2017) toto

l

závazné stanovisko
Úpravy zahrnuji.
·

Obnova pochozich ploch

·

Nové rozvody

·

Veřejné osvětleni

·

Kamerový systém

·
·

Vybudováni in-line dráhy
Zřízeni přiMního jezírka

·

Vyzděni kamenných zídek

·

Umístěni herních prvků

Obnova parku pod Vlašským dvorem, Kutná Hora (11. etapa) na pozemcích
- p.č. 2, 3, 4, 9, 184 kú. Kutná Hora, který je jako nemovitá kulturní památka zapsán
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod rejstřikovýin číslem l 1747/2
1043/A2
- p.č. 184 kú. Kutná Hora, který leží na území Městské památkové rezervace Kutná
Hora (vyhlášeno výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j.:l6 41 7/87 - VIli)
je
z hledisek ochrany zájinů státní památkové péče vc smyslu ustanoveni § 14 odst. 3 zákol1a č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, dle koordinační situace
stavby. kterou vypracoval Ing. Jiří Kulič a Irena Čabanová v únoru 201 7. zak. č. 08/201 5.
pri dodrženi následujicich podmínek:

pHpustná

l. Herni prvky budou provedeny ze dřeva.
2. Herni prvky (p.č. 184) budou umístěny tak. aby sc co nejméně uplatňovaly při dálkových
pohledech.

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

2

Záměrem je obnova parku pod Vlašským dvorem j]. etapa - obnova pochozich ploch.
nové rozvody. veřejné osvětleni, kamerový systém. vybudováni in-line dráhy, zřízeni pHrodniho
jezírka vyzděni kamenných zídek
Pro předmětný projekt zpracovaný Ing. Jiřím Kuličem v březnu 2015. bylo dne
9.5.2(,)16 vydáno závazné stanovisko Městského úřadu Kutná Hora, odboru památkové péče.
školství a kultury č.j. MKH/022007/201 6. V roce 201 7 došlo ke změně projektu. Byl vypuštěn
labyrint, který měl gýt situován u přírodního jezírka a došlo k posunu a rozsahu umistčni herních
prvků. Přeložené změny byly zaneseny do výkresu obnova parku pod Vlašským dvorem,
koordinační situace stavby z února 201 7, který je předmětem nového posouzeni. Předložený
výkres je zpracován Ing. Jiřím Kuličem. Projekt navazuje na předchozí etapu obnovy č. l., která
byla realizována v mce 2015. 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 sc neuplatňovaly při pohledech z měsía.
[)oporučujeme dodržet umístěni herni prvků pod koruny lip. aby zůstala nedotčena buka před
skalkou, která se uplatňuje při m)hkdech z města.
Předmětné pozemky p.č. 2, 3. 4 (park pod Vlašským dvorem) a p.č. 9 (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 okrqji
historického jádra níěsta, na hraně svahu. Tato situace umožňuje jeho výramou pohledovou
expozici v dálkových Nhledech. kde se objekt uplatňuje i v širších souvislostech jako místní
dominanta. objekt byl významným článkem městského opevnění. Představuje komplikovaný
areál c) několika různých stavbách. většinou dvoupatrových. Původní části jsou zachovány ve
východním a severovýchodním křídle, ostatní části jsou novostavbami z lei 1893-98. GotickCho
původu jsou: jádro královského paláce, hranolová věZ ve východním průčelí sc zazděným
prů,iezdenL fřaµnenty královské mincovny a ohradní a tarasni zdi. Vzhledem k důležitosti
daného prostom který zásadním způsobem utváří ráz historického centra města a na něj
bezprostředně navazujících části je nutné. aby herní prvky nepůsobily rušivě a zárDveň se
pohledově pokud to bude možné neuplatňovaly. Proto byly stanoveny výše uvedené podnúnky.
Stát chráni kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu. svčdcctvi
jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.
Městský úřad Kutná Hora si vyžádal, v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č.
20/1987 Sb., písemné vyjádřeni NPÚ. územního odborného pracoviště středních Čech. Na
úkladě tohoto vyjádření č.j. NPÚ-321/41 376/2017 ze dne 5.6.2017 a vlastni malosti předmětné
kulturní památky Městský úřad Kutná Hora rozhodl, v souladu s ustänovením § 14 odst. 3
zákona č. 20/1987 Sb., o přípustnosti navržených prací
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 zplnomocněnému zástupci. jako
účastníku řízeni. v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.. správni řád, dána moZnost
vyjádřit se k jeho podkladům. Ing. Jih' Janál do ptutokdu uvedl. žjé k podkladům závazného
stanoviska ani ke způsobu jejich zjištěni nemá připomínek.
Podmínky tohoto závazného stanoviska se opirqji o písemné vyjádřeni NPÚ ze dne
5.6.201 7, žádost vlastníka a koordinační situaci stavby, kterou vypracoval
v únoru 201 7, zak. č. 08/201 5.
3

Poučeni
Prútí tomuto rozhodnuti je možno sc odvolat do 15 dnů ode dne oznámeni rozhodnuti
ke Krajskému úřadu Středočeského kraje v Praze pisemnýn) 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 potřebným počtem stejnopiA tak aby jeden
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastnik řízeni dostal jeden stejnopis.

,,otisk úředMho mzitka'"

Q!mLý!smkmni m
Město Kutná Hm Havličkovo náměstí $$2, 284 24 Kutná Hora. IČ 00236\95. které zastupuje

Na
Mčstský úřad KutnO Hora, stavební útad. Havlíčkovo námčstí $52
Národní památkový ústav, úmmni pmcovištč sttednkh Čech v Praze, Sabinova S. Praha 3,

4

pomámky
V průběhu stavby pri ŕešcni konstrukčních detailů, barevnosti apod. je možné se obnMii na pracovníka NP( j
Pmha o poskytnuu odborné pomoci buď pňmo nebo prostkdniávim mcstskCho úřadu
řolo roLh(jdnuli nemhrazuje řízeni podle zákona č l 83QOO6 Sb., o územním plánováni a stavebním tádu.
ve mění podle stavu k l. 1.2013. kc kterému je pHslušný Mčstský ůtad Kutná Hora stavební útad.
V pHpMč. kdy v souvislosti s nealizaci výše uvedeného záměru budou prováděny zemní pcácc.
upozomuj¢me na povinnosti vyplývajki z ustanovml § 22 odst 2 a § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve mění pozdějších pledpisů. Stavebník je podle těchto ustanovení mimo jiného povinen ji2. od
doby ptípmvy stavby tento záměr omámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky (dále jen "AV
ČR"). např. Archeologickému ústavu AV ČR, pracoviště Kutná Hora (Hloušecká 609, Kumá Hora id :327Kj mo
Dále k mvebník povinen umožnit Archeologickému ústavu AV ČR nebo jiné oprávnčnC organizaci pFovés{ na
Chtčeném území 7áchrmný archeologický výzkum a náhodné archeologické nálezy oznamovat zmíněným
organizacím
V pHpadé archeologick&o nálezu. který nebyl učiněn pri prováděni archcologického výzkumu (mince.
kamenné, kostěné, kovové nástroje. části nádOb a pod.) je nálezce nebo osoba odpovědná za prováděni prací. pri
nichž k nákzu došlo. pK)vincn v souladu s ustanovením § 23 odst.2 zák č. 2Oň987 Sb., o státní památkové péči. ve
mění pozdějších ptedpisů pocku o tomto nálezu omámení Archeojogickému ústavu AV Cr nebo nejbližšímu muzeu
nejpo'dčji druhý den po archeokgkkCm nálezu nebo pK)tom, kdy se o archco|Qgickém nálezu dověděl.. Oznámení
múZe učinit přímo nebo plu!atednicMm obce. v jejímz územním obvodu k archeologickému nálezu došlo
Archeologický nález i naleziště musí
ponechány beze změn až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo
muzeem, nejménč však po dobu pčti pracomich dnů po učiněném oznámení.

S:

Harmonogram časový
Název zakázky:

Generálni zhotovitel stavby - obnova
parku v rámci projektu Revitalizace NKP
vlašský dvůr - opěrné zdivo
Zadavatel:

Město Kutná Hora

GREEN PROJECT s.r.o.

Zhotovitel:

Dle předpokládaného termínu zahájeni:

nejpozději do 5 dnů od od předáni a převzetí Smlouvy

Dle předpokládaného terminu dokončeni:

nejpozději do 16 měsíců

v cenách Bez DPH

Měsíc
Zahájeni prací
SO 07 Oprava opěrných zdi pod Vlašským
dvorem
VRN

SOUČTY

1

2

8/2018

9/2018

3

4

5

10/2018 11/2018 12/2019

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1/2019

2/2019

3/2019

4/2019

5/2019

6/2019

7/2019

8/2019

9/2019

15

16

10/2019 11/2019

CELKEM

Allianz ®

Allianz pojišťovna, a.
generálni ŕediteísM
Ke ŠtvanKi 656/3
186 00 Praha 8

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ
(Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy)
Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje uzavřeni pojistné smlouvy mezi
firmou GREEN PROJECT s,r.o., IČ 27195783 a AHianz pojišťovnou ,ä& ze dne 7.12.20i7, jak dále uvedeno:

pQji$tM smlQUva č,:

505 597 886

p,Qji$tníka psmný:

green PROJECTs.r.o.
Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
ľČ: 27195783
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 103585
Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
lČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B,vložka 1815

RgjLštení:

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
A VADOU VÝROBKU

Limit pojistňého
p!.ně,ní.:

pQjistné obd9bí:
EQjišMĹádúnQ'

7.12.2017
1 rok
na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, Že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti
vyplývající z výše označené pcýistné smlouvy.
přesný rozsah pojištěni je upmven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Hradci Králové dne 5.1. 2018
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Seznam pojištěných činností
Pňloha k pojistné smlouvě
(

pro pojištění podnikatelů č.

505597886

Klient (zájemce o popštění/ pojstník)
Název ficniy/ knéno d pňjmeni: GREEN PROJECT 85.0.
Síďo:
194/, 25243, PrŮhoNce
lCO/rdné Mo:
27195783
Místo poµštěni:
ŔlC8nská, 1799/, 25101, ŔlCany

pojištěnI odpovédnosti za škodu způsobenou provozní činnosti a vadou výrobku - pojištěné činnosti
019 95 - výroba, obchod a služby neuvedené v pňlohách 1-3 živnostenského zákona- VOLNÁ ŽIVNOST
013 26 - Prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni
019 65 - Opravy a údržba potřeb pro domácnost, přédmětů kulturní povahy 8 výrobků jemné mecharúky, optických přístrojů a
měřidel
005 02 - výroba, instalace a opravy dektrickýc.h strojů a pľistrojů, elektronických a tekkomunikačnich zařízeni
005 04 - Montáž, opravy, revize a zkoušky dektňckých zařizenl
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SMLUVNÍ ujEDNÁNĹpQj1šTĚNĹoDK)vĚDNosT| -VOLNÁ ŽIVNOST
l.

Odchylně od ČI. 8, odst. 1 Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění cdpovědností podnikatelů ZPP-OP 1/17 (dále jen ,ZPP-OP") se
ujednává, že pojištěnř sevztahuje na pcMnnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené prwozováním živnosti volnév dále
uvedeném rozsahu.

2.

pojištění se nevztahuje na pKNinnost pojištěného ndhradj( škodu nebo Újmu, která je způsobena následujlclmi podnikatelskými
čirtnostmi:
-

3.

Činnostinformečnľch a zpravodajských kanceláň
Poskytovánl služeb osobního chärakteru d pro osobM hygenu
Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Potrubnfa cxjzemní doprava (yyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Provazavání poštwních a zahraničních poštovních služeb
PrcAK)zwánívQdovdů a kanalizaci a úprava d rozvod vody
vý'obia a Qp'ävý zdrgů ionizujľdho záření
Výroba hnojiv
výroba chemďých 1átek,Wáken d přípravků a kosrmtických prostředků
Výroba koksu, sUro)vého dehtu a jiných pevných paliv
Yýmba krmiv, krmných směsi, doplňkových látek a premixů
výroba motorových a pňpojných vozidel d kanoserií
výroba zdravotnických p'osďedků
Zastäváenská Činnost a mdcdxhód s použitým zbožím
výroba, obchod a s|užt!y jinde nezařazené

V pňpadě níže uvedených podnikatelských čÍnnostÍse pojištění yztahlge povinnost pojištěného k náhradě Škody nebo újmy i provozní
činms6 (pojištění se nwzuhuje m povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy způsobené vadou yýrobku)'
-

Činnost cxjborného lesního hosp<xiáře
Chov zvířata jejich výwik (svýjimkou živočišné výroby)
Fotografické služby
Nakládání s odpady ('yjma nebeLpečných)
Nakládánf s reprcdukčním materiálem lesních dřevin
Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Poradenská d konzu!tačnf Činnost, zpracováni odborných studňa posudků
Poskytováni software, poradensM v obksti inf«mačních technologií, zpracovánI dat, hostingové a souvsejÍcĹ ännosti a webové
portály

-

Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a Osobního zboŽí
Projektovánf elektňckých zařlzenl
ProkktKNání pozemkuvých úprav
projektování elektrických zaňzení
Projektování pozemkových úpmv
ProvDzcNání cestovní agemury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
1

t
l

l

-

Překladatelská a tlumočnická Činnost
Pňpmva a vypracování technidých návrhů, grafickéa kresličské práce
Reklamní činnost, marketing, mediálni zastoupení
Služby v oblasti ddministratjvni správy a služby organiučně hospodářské povahy
Stavba avýroba pkvidel
Testovánl, měřeni, analýzy a kontro|y
YyhotovováM lesních hospodářských plánů osnav
výroba dážnich hnaCích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajM, trdejHsové d lanové a železničního parku
Výmba píastcyýcho pryžovýchyýrobků
výmba, rozmnožováni, distnbuce, prodej, pronájem znikových a zvukQMě<)brazových záznamů a yýroba nenahraných nosičů
Uda ju a záznamů

-

výzkum d Yývoj voblasti pňrodnlch a technických věd nebo spdečenských věd
Výroba, vývoj, p'ojektMM, zkoušky, instalace, údržba, opravy, m%ifikace d konstmkčnfzměny lewdeĽ motorů letadel,
vrtulí, ktadíwých částia zaňzenk leteckýd1 pozemních uňzerů

-

ZasilatelsM a zastupováni v celním ňzeni
Zprostředkováni obchďu a služeb

výmbkem nejsou výsledky duševní tvůrčí činneti d jiné otdobné činnosti, jako např. projekty, posudly všeho druhu, audity, software,
grafická úprava tExtů apod.
4.

Odchylně od ČI, 8,odst. 1 ZPP-OP 1/17 se ujednává:
4.], Pokud nenľv pojistné sm|oUNě ujednáno jinak, pojištěni se vztahuje pouze na pořádání kurzů a škoieňl, jejichž účastníky jsou
osoby starS 18 let (MimciSkolnIvýchm avzdělávání, poFádánľ kurzů, školeni, včetně lektorské činnosti, kód 019 22).
4.2. Pokud je pojištěnou ännesti K)SKYTDVÁNĹTECHN|CKÝCH SLUŽEB (kód 0'9 44) a nenľv pojistné smlowě výslovně ujednáno jinak,
Áištěnľ se nevztahuje na povinnost pojištěného k náhradě škody neb újmy vyplývajicí z následujidch Činností:
äštěnľ ulic a udržování veřejných prostransM, udržovárú pozemních komunikací, dozor(j zdvihacích zařízeni, yýroby a rozvodu tepelné
energie nepK)dléhající licenci podle jiného právního před§su nebo nevyžadujľci konces',
4.3, Pokud je pojíštěnw ännosú PRONÁJEM ApŮjčovÁNĹvĚd MOVřřÝCH (kód 019 66) a není v pojistné smlouvě výslovně
ujednáno jinak, Égištěrií se nevztahuje m povinnost pcjištěného k náhradě škody nebo újmy vyplývajicí z pmájmu a půjčování
dopravních prasďedků, slx)novních potřetí kont a jir!ých zvířat.
4.4. Pdcud je pojIštěnou Činností PROVOZOVÁNÍ KULTURNÍCH, KULTURNĚ-VZDĚLÁVKĹCH A ZÁBAVNÍCH ZAŘĹZENĽ POŘÁDÁNÍ
KULTURNÍCH PRODUKCÍ, ZÁBAV, VÝSTAV, VELETRHŮ, PŘEHLÍDEK PRODE]N[QĹ A OBDOBNÝCH AKCJ(kód 019 32)a není
v pojistné smlouvě výslomě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na pcMnnost pdištěného k náhradě škoQy nebo Ujmy yyplý'ajíd
z následujídch činností:
Pořádání tanečních zábav a djskoték provozování Činnosti zvUkařů, osvětlovačů, kameramanů a dalŠí podpůrné činnosti soUvl$ej;cf s
redizaáuměkckých rýkonů, provozMni a p~rllcirkusových představení,varietéa podobných aká, pľuvozovánĹpoUťových auakcí
zábavních parků, prcmzovánl počítačových heren, hracích automatů, činnosti kaskadérů, pďädánľ výstav, veletrhů, přéhlkjek,
prodejních a obdobných akd spočívajicl v Qrganizačnim a technickém ujištění jejich průběhu.
4.5. Pokud je pojištěnou činností PROVOZOVÁNÍTĚLOVÝCHOVNÝCH ASPORTCNŇCH ZAŘĹZENĹA ORCAN1ZOVÁNĹ SPOKTOVNĹ
ČINNOST1 (kód 019 36) a není vpK)jistné smlouvě výsbvně ujednáno jinak pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného
k náhradě škoQy ňétxj Újmy'yp|ý'ajid2 prwozwáni:
plaveckých bazénů, kQUpdišť, organizování a pořádání sponwních soutěží a činnosti sbužľd podpoře d propagaci sportu, činnosti
agentů a agentur zastUpUjľdch výkonné sportwce za účelem zajištění Účasti na sportovních soutěžích a podobné. änncjsti yýkonných
sportovců, přiµdně rozhodčfch,
4.6. V pňpadě nákupu nemovitostí za účelem jejich dalšího p'odeje, prodeje neincNitosťl, zprostNdkování nákupu, p'odeje a pronájmu
nemovitosti, bytů a nebytových p'cístor se pojištění vztahuje pouze na povinnost pojištěného k náhradě škody nebo újmy z provozní
činnosti (RealitničinnQsĽ sµáva a údržba nemcvitosti,kód 018 10).
4,7.Pokud je pojištěnou č:nnostj SKLADOVÁNÍ, BALENÁ ZBOŽÍ, MANIPULACE S NÁKLADEM ATEMNKXÉ Č1NNOSTI V DOPRAVĚ
(kód 003 19)a nenlv pojistné smlouvě yýsbvně ujednáno jinďk pojištěnľse nevztahuje na povinnost pojtštěnéhok náhradě škody nebo
újmy vyplývajíc1 2 näs|edWícich činností:
Technické činnosti spojené s přepravou osob, zvířat a nákladů, zejména provozováni parkovišť a garáží bez ostrahy, ujišťováni a
realizace dopravního značení, pravěřovánf tras pro přepravu zvlášť těžkých a 'ozměrných přEdmětů a užíváni vozidel, pjichž rozměry
nebo hmotnost přesahuý míru stanovenou jinými předpisy, hgisucké
(vyhlecjávání optimálni dopravní trasy).
2

.

t
l
l

l

4.8. Do obsahové náplně oMru Činnosti živnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD (kód 017 74) není zahrnut nákup a prode!
kultwnkh pdmá* nebo předmětů kdturní hodnoty, nemowtostí, hcspodářských Mlat predávaných jejich chovateli, zvířat určených
pro zájmové crKNy, střelných zbraní a střeliva, yýbušnin, bezpečnostního materiálu, toxických a výsocE toxických látek d přípravků,
zvukových a zvukově-obmzo\*h záznamů, použitého zboží s výjimkou ojetých vozidel, distribuce léčiv, zastavárenská činnost, dále
obsahem činnosti není mvr)zcNáníče{pdcfch stanic na stlačený plyn (LPG) k poMnu moto'ovýd" vozidel.
pojištění se dále nevztahuje na pcMnnost pojištěného k náhradě Škody nebo újrny způsobené následu]ĹcÍmi podnjkd(elskýTni činnostmi:
- Velkoobchod a mdoobchod palivy
- velkoobchod a maloobchod ojetými motorovými vozidly
- Velkoobchod a mdoobchcd moto(otými vozidly z yý'otjy ' jgich pňdušensWm
velkoobchod a maloobchod zdravotnickými prostředky
- Velkcobchod a mdoobchod pneumatikami
- velkoobchod a maloobchod dlemickými látkami a výTQbky
- velkoobchod a mabobchod starožitnostmi, numismatický a fiktdistický obchod
V případě činnosti Velkoobchod a mabobchod tabákoyými výrobky a potřebami pro kuřáky se pojištěni vztahuje pouze na povinnost
pojištěného nahradit škodu nebo újmu způsobenou provozní činnosti (pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody způsobené
vadou výrobku).
4.9. Pokud je pojištěnou ännostIVÝROBA STRQJŮ A ZAŘĹZENĹ (kód 002 09) a neniv pqistné smlouvě výslovně ujednáno jinak,
pojištěMse nevztahuje na pcMnnost čgištěného k náhradě škoc$y nebo ÚjmyYyp|ývajíd2 následujIcIch činnosti:
výroby zařízení pro destilaci nebo rektifikaci v rafinériích ropy a v chem'ckém průmyslu, vý'og zaňzení pro 1Unapa'ky a dal8ch
prostňedků ldové zábavy (kdotočů, houpaček střelnic a podobně).výhby hasicích přlstroju ď výroby zaňzeni na likvidaci radioaktivního
odpadu.

Ostatní ustanoveni pojistných podmínek a pojistné sm|m zůstávaji nezměněna.
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|eř:'
pmpéeh
nehody Epůsob"né m'dty s 'egstrdN
něW sůě
SWN
zMČkôu mo PlävUy nebo Wadly
ptiiže
pnému škodu nebo jmú újmu bez
souhLäw
by mu láľO povmnost
bez Umeu ume
uvamj.
škody tpůsdmé působemn ~.
pfyn(j, par whkosu
úřenim všeho druhu. zndtšténim m nebe !",'"
zerům
prostkdi neMjo-h Ke škodě 'b
:' ť
ocManného zaBzecú
z
y č. ? técMn vpp úm.±

smiowé
jujak,
se
"lácic) výše
pqľšľěnýpodni
udáfosbd která !e sjedMna v
na
p?e'dáäni. ®fáW mo mhéueni japq·štéN nebo
podle CXX1Au Kécnro vpp,

'o-

ná
poIem·u
bvdwě
wbráci usla
beNm nosn.'c" prAí. 'tebo ztar'ém
pďkuze"' Iakékohv o5ot7v

pak
yovozu a/nebo nanjšenl
ných
.zpMěnř
na Šk>
%.kwÉ psou
výše poµtného
UN(U'
- p'o ušlý h'ubýäsk Ěako Čá$tká. Ke'áje mänem miry
Ji5újt a částky c Herou se béhem poµsmé dobý snfN skureCné äďjbÚ±
nýobur
k(mtu. kterého byWlo dosa2eno
'cmc
Ke zpožděni,
p'ozvýšeM p~m~d«jako dodatečM
nm
\oZěni tjy(o
ňuUŔ a pFwnéNné k wnezenl ne1»
poklesu obratu ke kwému tjý jinak během
doby bez Yý"ári®dW došla výše pqstnéM pDnén' nesm' p'esáhnout částku
vynásobením miry
25Kv a .·0šc
cbrätu jeho2 nme Mo takto

3

nn-cm

._

,. _

'b

3
4

PUud je ročm poµtná částka
v OoNné
k
podle tokxoLWilu nttŠl m ČáStkä
~mu mg
nsku a rOČiNM mm mi se dktOhOP~ně' 'ýše popsmého ptn&i
Pňvýp~nkyh'ubéhowhj
d) výsiedky
prOvozu id 12 mé9ců pej
íM'éjen'
b) úměny a N'ÔŠtN ůkdnos», Kwé
mohý
p'v\qz
pakud ľ7y nedošb re ZpcMént
c' měny d MáŠtm oWnast' He'é
p"cno1 po jeho
tak äby se výsfedny vypočel co
téný puno? dusáN po

z
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Prodlouženi pqjtstné dobya podmínky vráceni poµstného

výgedkům úe'ycn by Poj L
Cktu pokud by mdot'o ke tpCůdén

'
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Definice
l. POjtstM doba
dciNu se r(jamíobáybi
v poj'smé SMOWé k tomutoOdd%
doba
datem uvedenýmv pojeítné ynbwé
k
mu datu, kterým koďi krýti věcných Šáxxl cNe CkkMu t

2

2 p|á^ovanýtemín LMjenÍpQMného p'0%2u
Dajm uvédeM " popme smbuvě ptq mo CXX:ô nebe
'eM«ané da
tum ke krerémlj by bW
piuvoz kdyby nedOšb ke ZPOMěni

3

3. OtňobĽ za které je poskytwáno plněni
ObcloN" běhm' ue'čho pou
uxMémm.
iaSná (jatem
pqrŠténého P'Qvá?u a
mjlm
náhrôdy
y mµsme
k (m"w1c
4 Časová spokNčast
Clbdob; stancweně v N'5ľné srNotrvé k rcmuro
za ue'e
wolad plněni PňsiuŠM částka je sodmem pNměmé
během poµ9ěnéM o'txlc6 d DOČK, dnů. icte"é by'v
,'asmä
5 Obwat

částka (sMená o
nému za
pq'štěněhô p'ovoaj

se

šM

o
PQjsSM
Změnou poµstně smowy R
mAd
termim
p'ovan. :xNuá
tu«o tt«ninu Dňjme pq'5uň
ltsůQe
prokáže pomemm !Nýc'1
Ze
usk kie
rénc
během účemho oMoN '2 ~Ů po
D'
nebo
datu, po ketém měl bVt zahájen pšXNCú (kdytN
ukjž
dění). tjýt mZŠ' m oro muo
poµsínä ůsm
poměrnou Ust pojtstného neNýše však do !edné třcbňy
pQ]'méhQ iestlůe dašo v tomto učé'tmm (jbdobl ke škodě. u Kh4·ju
pws!ne pinéM. pCyrStN wac
pouze vE bÝŠ'
pm|'mým a pcjjtstrŇrn Měním

Článek 19
ZVláštni
~nnogľl
pQgištenéhcj s pojistitelem

2

dař. idhá·

3.

pomeň v
ckyhcxmutýc' v Dopsmé
POµs
přědkM«
eo'ávy o
pqci
v dpadě. že dojde k
zméM nq«néhů nztkä ne!
by"'
mámu v dobé
tOhoto
Nq jsou
měny cmxýkManeho
pastuw YdC"
změna, m®tmce
k
po'oZee d "a
odchýknl se od pFedepsanýc"
rnetocl
m sWäně poµŠténého (naď íN'ukn" pfq%qu
vo
©n nebo Mmy, anebe pmhtáše"'
vy'Ovná'")
poptná smkxm
pok® neni jei '"An'
pci

rvneno wµsmiem
D%e-h kpoµsmé
a tech

pcj!'Š'lénl pode Ckjdik, tHerá W
udábstpodk Oódi;u IIL pµ k

CpU

DQN1ňén

a) bez
íxMadu Wefoncky
+madem .MOrmCwä; :'O
µswele a sodasné tuto
pŕsemné poMdit
b)
a být ůčm Mpomocen ph p«xMěňt
ltwá
k mnmahzao nebo
mzsaM
vébMch pFaci tal,
bd ·0bec nedoškj ke
eh, It

8 Hra hrubého nsku
Mkä Mců, ktetá byby4a
z omtu tjehem cMobi, za úe'é te
plněni. pokud tN ne<jdb ke

wo uKgdén| co nejvke Nätib,
c) v pňpadé
nämhí na
piněni je
[)0¥ "W"
bez zbýečnéhc ocNcbóu poµsrmh
a Mů.cx:
něnou µémmu
q výlh
NřOku Na táumí
a na i&stM ~, ge mm pcmnen pqme4' piKkbr
a jné
Wadv'. např faktury, Qockc' a
ÚiČdňi
a daiSi dOkkdy íxMebné ke
a '~l.
souwsbsu je těž povme" podat pqµnte" jim
mfomace a vysv'kkn', m vm ~
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MáŠľňí výluky ' pojištěni ušlého Mubého nsku
M

d) uŠly tuubý ?sk akebo Nýšéné Cmvcvm ~CN
v dUNdku
ím2ôM'l k nému2 došlo ná9edkém
dá) ško¢y pQj'štěné y ráme dobZky die Odddu l paud
číq'
hodmte !lna
ab)
sopeČ'É Činnt»b
mkud
dOMcjnvto jinäk
ač) škody na Okomim maleľhj. mvebn|cn 54'OjĹCn.
zMTiteni
ód) m na
médiich nebo
ubyUcrm
čěmm zhoršením Stäňj nebo ScOdOu ná pkNnkdw
pcxfebném p'o poµštěný p'uvoz.
ap)
cmezeN
cxgam nebo o'ýd'y
ůitemr'
af)
ag) měn. pňdänš vykpšenl Op'ávOu \ŕäcj nebe PK)ruCh néOO OČI
jakkh'cd'v mdčjstaNů které
p¢cyvťdem m. cc·
k mm došiů.
ah) šKcxN na
lctěfE poj'štěny
nebe
CJlj
mbo pro úeré skorúlo
podle Ckddäu i
d)
utaty vzniklé v
nebo
pNu'
nebo Rámdy Skdy u cwušen' sm'ouvy. čmdn
'hebo

g
d) kúykdvv a

ktmu ne'ze cjoldu m*
N jeho 2@osb umoZmľ

pwéňmé osďN vStup m ľTŇSfO pq*ěni
kie ycodějej"m2 áůsjedkem múZe

4.

5.

obmr!avkv nebo ?ä penále |akěhoko!w d"uhu

4

u ":'t~'

(C'UJt' i)
vc cMtě"

ušjého hrutjého äsku
Na cdůvcdMnou žádost
může pop:'te' poj|slncu
P'O pojóŠčéni ušlého hrubéhO XSku pMtMx ď

ne
ztůn

7 Ročni hrubý usk
Čdř5ťQ. O ktecw hOdnOta ročnino CXYäŘj
Částku
p'woznkh näHadů
nákMv se 'CůWN
ni Mklady, 1| náklady vynaložené ne poňmí um' mtenáb, tásob d s1Qa
(~ se 'epouhji k
d vtške'é ¶ďd)c
s km
j přidaM hčx!nory, se
popiarky Id pOvoknl k
poplatky atd. pokud tyto náklady Uvtš' mob'atu

···1

PŤcxjbuíenhn pqstné dOby sgeCmM vo
cháúrl auw'w'cky pmdbužen'

býv
rOľďi|lj mez|

ge%y)
spLatná PQj'Ště
nébo jmé s'uZby kreré )5ek: posk,tMny během

6. Ročniobrat
Obrat Keréhn by býčo d(jm~tgěnem 12 mé8Oj do
m pojištěného pc9vozu. pokud by neCkyšk) ke

G) nrátu obchcdu ? důvodů pko je např
netxi
erušeni pmjmu. po~' k CK)dnlk»f netxj Dt*dná¥ky dMé
stalo no Hru
p'cy«mj
d\ ŠkQdlj m $la¥ebnich cnckh p'ototypové povohy. pok®
pi5emne doho~o j'nak
d výwůch i:
uvmeny"h v íl 2 rěcmc vpp
nedotčem

jednat CMmo s
od~ným dcx$~e'em
skädou omxj, kľé'á byla
stav·
I kdyľ se
škoda
a
n<h
a
Škody nebo
j!my a
vliv na
Aby se mmmdlzovdo zW2děm"
ml|štěnéha
aby
ma
má PO
jKnte4 p'á'm vyCkr k
pďPhné
je
pomeň zaµntPOkud pojM!mi nesp'nl nékbemu ľ
U\menou vods'l 3 d 4 ,e
pomné phěh z pQjMňé
uměmě
méb tOlO ~'ŇM
7á muaf· jene
plntt
5m2 m ůc«em ,j$tanoven; ti ?3 te'cmo V"p héQMj· za
It
txm"en m n těe. h;C
CKju.'*
nebo
bou

m

nebo jim

j'né m'W. kde

\

\,

r

Oddíl IV. - Společná ustanoveni
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Zäkkdni povmnosu účastniků poµštěni
ph uzavíráni pojistné smbwy
l

2

3

4

5

8

se
y písemné hemě újemce ci poµŠíént p? jecmm
o
smĹCnjvý nebe pogstnikapF' /ednámc
na šku
rečmsb ktěrě mäY význam pk'
pk ohodn«i
'um, rda je
a za
p®minu Mpovi ?ä)emce
nebe pqrstnik ryto &tuy PcäVdrvě a uPN
se pQvažu!e
za tádné spdr.énou.
v odpověd·
mc
Co je

g

výše SWKNEňO o
pari otxiobné pk' poj'šténého
iméném
může tuto povmnW plmt téZ
zprcrStkCkwatet je4' k tomu poFst¢Wem ľmocnen
a poµšténý jsou jxMňM cjZMmg'
běl Zbytečného %.
kladu každou změnv ve
m které byli čNerrné r6íám pit
uzaňrárú nébo změně poµs'tné smlouvy
uzade-h poµstnik ve ďasmi prospěch smlouvu
se na pqjistM
~pcč1 Nq moZnou pKčimj qmku
Udá|o56 U třetí
může ~ô1 právo m pojsmE
pduň prôkáte, že rfe6 OSObu
s obsahem sm|Ouvy setnämd a že ta vědom Si že právo na PôjiséM
phěni
soohlasi, aty pqjmnik pojtsí'é pně"' php'
Nbude-l' pcnstn;kem prokázáno splněni
podk pMchoitiho clďst 3, rrůZe
m na pQjM'E pkRni pQjtštěný postoup;·||
~K smhvvu bez souhlasu pcytkěného. pc}pňpadě jeho Zäkonnéhc
nepňNIž1 se k postoupeni smlouvy. To neplatí. je·h pQmpni-

10
l)

Lemosoba ,j niŽ SE
k
nebezpeči
nevyZaduje
Zemfe-h nebo
bez právniM ·iáSľupce
kte'ý 3jěápQjtŠtěm ctziho
poµšténý óo
na mlsto pQl|stmka a re mém kd'y poj smik
nebů
bez
µävniho
~
pqstňtkovy smru. nebo dnem. )éřo zámku bez právniN nástupce vSWPup QQ pojMéní pqtštěný. Oznám]-h však
v pirné
(Ormě do
ode dne
sm'u mo čjde dne jeho záň.
ku že na Mm p'j$išténi nemá íápm zan'ká
dnem
rietxj
dnem záM:u pqsrNka. UCtnkv prOdkN vOČi pcipštěMmu nenástanou
dřwe neZ uplyr,urim
dnů ode dne kdy se poj'šíéný o Mm vS'u
W ÓD

12

'3
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Práva a povinnosti účastníků pojištěni
pii změně nebozáNku pojimého růika
a pří vzniku pojistné události
se
byty
pQjr~ täat ták
že
jstné ud&S't 7 výsiov¶ě ujednaMho
Zmétwj

3

3

raůcc

¶4

is

ve Smbuvé necio na ócwé se
uníku
nebezpečí Nýši se

se
yehj podsutné 1Nýšěm
smv důSiHku změny ve ZPůSObu užíván'
věc. Změny
mmě mje?pečeni. ?měny místa poµštění atd.)
KjpwW nesmí bez
uČtrut mc- lo ivyšuje poµtně
äm (d iřeťl Qsotié ckudir. zjsťj ú dodatdné. Ze bez pčj,!sSOuNäsu dopusd be se pgstné nebezpe5 NýšlĹo. poµsbľe|| to
běs?
oznámi zvýši-k se pojKtňé nebezpé5 N2ávisk
"4
vŮh. omámi iq
bez íbytečMM ®klá
m cqse otom chnMět ie-h popšténouzi poj6tňé nebezpečí má
v předkhozi Yěté pq'Šíěnj
ktMk"'
Ze by
smlouvu za j'ný'h podmínek pOkud by
vc jvýšeném rozsahu
ph uzMräni sm|ou%y,
má
ňQ!včkj výš pQj[$tneho. ~ÄJ1 Lák
Mnohcj
utymuzměm byla
ná«t pKjat nebcí
ut&né
upW.eno v updra'é
ckjOé jmú dc Mnoho měške odě dne čknRcM náwhu. m
p'ihc pQm"i
swnWennWýW~dobou, toto pcávu však
pQpňC nemá neupazomd4i na mnost
nz v näwhu Nevy
íxM'h pq~
dne Roy obdr2eí

16
n

Ze Dj uhk&m k podmínkám pWrnym v dobé uZdjeěú wnw,' smbuw muzavtet
by pOjiStné
zvyšeném
)pž pIt
smlowy má p'bvo poµšténí vypcvédét
sc9MeM
Ckíbôu
jědncm
lij, t,u změna Ma oMmma. unikne jeho p'ávc VypgďM:
pfn

pQ|'$tner'o

'

am oj ~

poµšté'fý je jx»"nen během 'jvän' popštěnc
d) ~n umo2mr
nébcí jim
.s' .:
do pr.osw. kde se nacháíqi poj&ěné YéCt d
l m CrO'ČjC '
rwsah
'aka a pojktného nebezpeč" d PCx3dt
tnfmmace Dňtřeh·#

má po

5

tmn

Sníží if se podsuňné
nakov
umká
po'
wnnosí sni2ir pclpstne ůmérrě k5niženipcNsmém nubs
dne. kdy se o mmto W2eni
o tvySen' pcµstného ruká se nepouhji, pokud ke nyše"
ňhkä doŠlo dhOdu
nebo zmenšeni ško¢y vyšš, nebe V clu
Mdku poµ>tné udáWtt,
v důsledku jednáK z Pňúátu hdSkosh
ucWQBL se Remu ten, kdo se pokSádä za opráménou ůS9bu
'Nljje |xgadave% na pogmé p1Mni. oznámi to poµmeů bei
néM
podá mu
amsahu Msteclků
takcwé uWosn. o ptämech #erkh osob d o jaémkD|N
pq&ěni: soucmě
poµsnwi jMebM doklady Ke ZµŠténi OKS
msti Fo~ných µu
n&oku m plněni
výše Ue'é s
pojme výžáKÄ ~n'
poňzmi
těchto
a pc
způscbem ujednaným vesmbuvě Není-h současné pQjlstnikem
pcmným
pqµinik
Xepé oMmem mů±e
OSOM ue'á má nä PQjr5'ňE" c
nen' pcémi äm
uháY tm rbytečMho odkWu po omámen' pocue Dost
hOlO Člác:ku Sedení nutné Ke!
eostence fůZSôM jehc poy.."
pirní ŠetWN je skončeno sděkNn
výskdkc: osobě ádttá upla'". a
právo na pgmné ~
M
OSdbyj PQ)tSt'W v »ě~é
yyši
papňpaóé důvod jéhQ za- :·'~'
mámeni
nepra~
Mubě We9é"é po:
s:atné Udaje rýkajkj se tWSjhu
Udábsb. anebo
't". se
něm
~
se
rM pgj'5me prán ne
hrUu
ůčeW vynabžených n Sedění
o '-cM
Py!y
~
ndxí umlčeny. Má se ta
nákkdyv p'oUzaM
ůčeshé
vyvoiá-h
pqäě'ý nebop'ú
uieá úptatM,e na pij
phén' p'ávo. MkNdy
pondemm pov""""
m
vůči r8nu ~M pňměMou n¥"acu
Cbráméná osoba
nebo
kte'á
^akMy. je
uP a:
m ptihu na MhMu šhxý m'bo jiné újmy MtKj
OůOt:né
úeré ji V
spcµsmou Lnákmvmkkj
vm&-h
osoba i'tE'á
d a.
cMaNvací ~, svéhop'äm na Mhtadu 5k®y nebojmé \j ", "ew
j'néhcj
peá¥a
toto právo včas
zmaň4a přechod wých MrOků na pomek, má
peho pci,.s:"ť
plněn' Srůbt aŽ do výše částek herě by p'nak mahl ňsmt.
täon µnak
Ptoyevi-h sc nášáedky
uvedeného v odst 15 ľO®tc
až
po Yýpwé
'm
právo na vráceni
µjµstného plněni ab do vyše úsek které byµnak mohl itSsÚt
po
z nO upktňuje právo na pQm pinéni
nebojrm oprávněná osoba že bjA Mézm zHäcěný nebo oduzený 'né
jetek
se tato
ňu
bez zbyteč"e"a 'ckwju
@ezerý
pRuď
a) by'a
jeho držba a
|1 buď vůb« tnovu
net$:
lze-h 1( (ksah~ m s ne¢m~ým|oDÚ2em. nebo ňáKwjg "Eb".
It) věC
poškozena&těM'y, žeph
neoo,, lze
m
U'bdy
poskýtfj. pqměí pci vzmku
udáMi
'ťcjf
cházi na něho dastmcH p'ávu k poNěněmu 'nájetku. šĺe má pa..
m vycläN Ww, co na pcFAnem
OpávněM OSODá >
múk odečíst nájdädy účetně vy@oŽěM ra
ú'. a: .z" ,c"
v ckbé, kdy byů
s
ňaki&»t
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Povinnost součjnnosti pojištěného s pQjistjľekm

5

p?.ňjšj

µstae1
poj&éni vypcMtdét bez vypovédm doby VypcM4i mmtě'
mu pojMMú do koxe pQjlgměhoobdobí v němž
»j&ěni
náleží poµmeh v tomto p5padě cebe Névý¶xM-h pQjt$tittl poµšténi do chov me$iců oĎe dm. kdy
se q zvýšeni
mikne jeho čxávô vypovědět
poj štěni
pQpMtk powmq5j ůznám« 2vyšempol|su¶ého
a
txj témméné pqsrr'á u¢áHsL má pojtst«0 právo Sľ\ĹŽ1t poµsmé plněni
úměrné k
ji8ký je pomě' pojľmého. které obdržB. k poµstnému.
kterébyméí ObäŽéf
se byl O zvy8em
zozMrren

je'µch

¶,

\

2.

3

b) přediobr poµstue'
jim pověřeným osoMm na jejch žádost
k mhiédmtl
pou~echmckn, účétm
dokumenřao a umo2m pMkoumáM
sKxmclhc k očNáné
mleľku:
c) dbát, aby poµs1m
zejména nesmr
povmňosb sméňjjů k čxjv'ácen. mbo Imenšeni nebezpe6 v[ňí·
ku Škody nebo pně újmy kte'é jSOu mu
acĺj0 pFeáwsj' 'ydáným' nä jCjŕCh úkladě. anebo
Herě
přemi
pojts!M
poµšíěM rtesmi téZ mé," pq·
těchto předpisů a pwmoso' bé Wany třeňd' osob: pc·j'§těný jE dále p~en
po,Měných '.Kí
ľe'chnickém stavu pOuhvát je nouZe
UčCu,
d) käŽdOu umýšlenou zménů, kwa by
nyšen ;x'·
jMňého nztka pMém
S
A/
mohi µj.
zda může dqft k jeho podmtnému Nýšeni. ktecě by monk,
týt důvodem pro p0s@ pode či, 21. odst u 6 nebe Vu náw!i
na ~u
ÓMŠiho Mni pQýštén:
e)
sezmmy pQjštěných YéCt, bance d \ýs'edky
hospcxWenj
za p®edn1 Merní 'oký byh
v
vZn'ku pq'stM
mmoh'y bý7
poškoM'
nebo ?mceny v
se škOdOu,
f) oznám't
dašiM
ÓěCf pŕob tému2 poµstnému nebezpeéi a pk' unéZ ®bu ú
nebo nékoh.
ká
sděíu |eho/)ejHch Obchodní Krmu d výš
Pokud ckššok poµstné
je pQj'Štěny pk)"'c"
a) UÔňlt veškerá moZnä
sméhl!ki k
äbv sevíMdá škxk
nebo j'rů ujma j'Ž
b) pek®
spqsU'ou
spáchám
treswého Činu. uČ'ntt beit
odkladu c·U'ámeeů pohcm ČR č'
pnému cwgánú ännémú v
c) zaµtn. aby nebyA měnén m.
u¢äbsti ©hud tato
vyktřem
neplMi je b změna núŕná
ve ±řejMm ůµnu nebo ke µnoměni näsleX pqµs'N
PČp
pštěný též pcyv'nen Zä|5Ht ůschavu
věcí nebo
dokud pojmc nebo jim
nelpm~ mi
d) vyČká' sop'am věo
+5 mnäňo.
váním jejkh
na
mjděk ·Šäk PCi dt»ú
ho týdw od
ŽÔdosh pokud není potřebě ĺ
hygemckýck ekobgKký'h n'bo jmých
~ů sopravu
ma)eľhj netm
jeho
uN5tdihe.
·) pos[\j~
aby pQjtstW mohl vŮČi jněmu uplamt PräNO
náhradu tkody nebo pně újmy nebo µN oMobM pávo
mv
v souvtsbsn s
udMosti vmkb.
V pojďtěni
(Oddj H) je pq&ěný dále povmém bez
ného cxIkMu
d) omám
Ze
práve m
näMadu Uody nebo jiné u|my. qjádM se k
náhraciě a

3

Článek24
Expermí posouzeni sporného nároku
'

v
c výš' poj'smehs plném (p'iČémŽ záKiaj M'90c.
tjyf uznám.) se mohou «,ästňic pq'šté'i' ckhodnout ne
výše pc'µstného pmém proscřédmcwim éxpermM pOSowem spcméhc
(däie je'
aby p%dešh
soudnimu SPc'u
Mvedeni ekpe'tgy je formou ktňerň ve myslu Č! 2? uctst 2 i! ~1vó
v pQsCkjzeni sWného nárOku |edr[;m nebo více éxpé'ty tak Ze

3

4

s
6

Prc prcwedeni cxpMZy pätí ihůta Uvedene vČj 27 Odst 2. pcik% Mu
1Mtu ůCasWo pQNéni dohodou nWOdbdi ~
'e'
skoňčtM ve lhikě wv«kňé v c!tovaném dárku nebc v p'odbužene
1Mlě, šetľem Me tOMlto člénkú ~( ptkZt vškňm ůämt' m
vý5~ trvai m ,cho íklšm
Sétřéf" iuonč
téZ V pňpodě. jxkud cKpé'b neurči
exptro
=m[nky uvedenév odst 2Nsm b) t~aänku,

8

Náva a pcMmosn Xwmkě
pou

upr~ právnM: ~Sy r+

cohčm článku dotEená

Článek 25
Soupojištěni

aby ta něj pojmmu udákst p'Qpď"8
b)
pojF$uľ&, Ze v ~s|Qsn s paµtnou uäkM
jeno tre$ml řízení pMi pQjfŠľěnému nebo jeM
movat polmebe c průběhu výs«1cich tohoto mm
C) sděht
že poškzený ljpĺMuF m' ňd
ško<!ý
nebe j'né uj'ňyu p%u$ného
nebo
orgánu
ď) je pownEn XMupwat v 5oUlddu pokyny půµľ:té4e, zejména se
nesnN tjě7 souhlaw pqmtete zävázat k náhrädé pmmlče'é pNe
dávky a nesmí uzaňí bez 5ouhlasu pcj'sotek yňtr. jxotr
mgjnu uvé&ného v písm c), kterým mu byía dákna
k náhraôě škody ye pQpstěwý pcN'nen se vČ,ľ5 cdvcAa:. pcKLjd\ Mw)
laólhůtě
jmý poky" od pogsntele
e) nesmlumt nebo
jäýkd'v rúrok íbtulu pwmmst ndm
dnmému
bez pfedchodho
M
Škody ľid věcřck kmá
výši Spduůčäsb
v
smbwé múk býľ dohodnuto. ZeněHeré pomnasb uvédemé
až 3, pqtštěny
plmt a mopak mohou býľ doN)dnuty ' da)ši
těchto odstavckh

'
2

3

4

U pOpštěni, m m 5Mnan' se
věe
té u
,e dohodnutavýk podňů mdnodrvých ~c1ů né
a zävátc.:"
pyouc<h ce
lej
«douci
u'Ceny ve
ca
noví
podmi^ky a 'ýŠr popstMho, sprwuje
pk§mä
o pqisM
d védě k*ninedjytm ke
řcmm
pqstelů poSkytnou! POjtStM
v
yéCN
jménem usWtnkh poµtitH NenM ujedMn ůůsab pKjmů
pňjirM
v
soupcý'Aěni lipe smtwvu
l mez| pqµtnňkem a «ct pcjmmeh, kleň Si ujednah ~ťťÝ posTup ph
pqmný"
nebúpeči. a tú jménem a na jČEt dech
a
vedouc&
popňpacN
pŕněrMn jeho pxmnnost'
o'gá"
výNoHný kwnuto úeéú anebo
hahs
po&e jňéM Ukqm pmvyššj SW¢léň
PŕáVlj na pojsmé µnént se upktňujé \ŮČí
pqsm Pcqtsntde se mea sebou vůjemnČ
podk svých
l
POdt'y
pídů že jY3U Aéj"ě

Článek 26
Spoluúčast

y důdédku po'íušem
nebo
pt
d uzavření
ňe» o
zmH
mžši poj'srné,
má pqmet
pqµmé
snihi q
čast Ni ie pcjmé'
pojtměha kíe'é obdcžél.k pojtstnému. Wré měl QtKKŽCL
Měbji
popstnika. pcj'Štěného
µné o!Km
kte'á má MpQjtAňé pkŮni právo, podswný vín na vzmk pOµStně udábsu
můběh na
romhu jej'c" näsle&ů
na

'

6

c AU-CG máS

Qazh®ujici ěxptň pasoud' spo'ný ná'ek krd sam nebo
s
pe'tg. ktek jej wťib e výda
kte'é je p'o pémům' spamehc
rmmuj;ci.
vý~k expénky je fKO
zmuý
Náklady Rä expera určeHM podle od4 2. p'sm d)
člénk,,

l

Článek 23
Porušeni pcMnnosti

2

a) se pWmně dohodnou m jednom
netm
b) u'6 uzdý
stlm Ze uWern
tme vyrmc>d1 spokCné
ke spornému růioku a pcKM se ne cako
vém spokčném 5w\cmsŕu
txxie jeµch
néPCOdWě
měske
éxpene
(cjkjsl 4
äänhí)
Erpen (r=odujki expert) nesmí mil k lädnému i učessnH
QbchQdní. µacůvně -právni
vňah pokud
tato pod·
mink nébyk scAMm d ŮčawŇk pgštěn' m ~'CN mHtnt. ¶éň
mnowsko (včetně $poĹečmho sunweika vyp~¥^m expe«y wče"ým' m"odsl z
b)Whoco eánhj)takMhoemm (fo~ujkřho expe'ta) ve smy9u txk: 5toh«o Nnku závaM

am
hm Wstniu poµštěni rovným ďkm a Mklady na apem uťeného úCWniky
podie éxhd 2 Ny' b) 'dhcxoClánku MadikúQý z
pQ$meni Sám

ä

4

č) UřčéN výše
plněni. má poµntě právo sni2si
Piněm umémě k tomu, µý vltv
tOtO pMuSerú 'tá
pwmelovy pemnostt pinu.
KcsnQeN
plněn\ podle odst 2
poj'md vžáy, pokuC
tjýj vzmk a
pojrstně
uvmén Mubolj nedbaúm Doµctnita
m\měné 050> "ebo

V poµstňé
může byt
Ze osobě kte'e vZmkä
na POpSIM měňL
k tá
mj«kú pmž vyše
nebo že tělo osobě
Ust ubylNu 'mje'ku
k rib v čkhto pň|»dech neni pojsnW
p'
nén' . 'cínahu ľak?o
sp~ .ĽäSh

%

\"

2
3.

aéíce trvání
~ m v pQpstňé mlouvé
vŠdk
ixxUe a 29. tXM 7. písm d)
|ednmzove pojsmécdé.

y pojistné $mbwě
odecicä od cékovéhů
pstného piněrú
V PQpstňé
Ck>.
pokúky nebi rozWěn' 'atsahu pojtŠtént se
näpleO

~K29
Nýistná dobaa únik poýštěni

Čjánek27
Pojistné plněnía jeho splatnost
'

Z

se
m dotxi
smlouve doMňnuto jimk. ie-h

Poµstné ptněni je 51mlň QQ 15 cínů pc) sKončeni šeífeni Setřeni je
skcnCeno, jakmde
sáén je"0 výskdky OpŔvněné osobě
osoba pq¶wp1 pqµstné pměm jako POhléd&vku µnému nebo
tóro pojistné plněni
nebo
zajrsti ve µOSPěch
plec
skončením šetřem nen' poi'sh?e| :imto !ed"\ánim
ávnéné Osc»ý vdzář
popsč·te' je
šectem clo 3 měsíců po tom lo 'nu
poµsíná uáákst psemně oznámem Ne!zt·h ukončit šerfení nutná k 1]'šté"'
udäksů roisah- poµstMho plněni nebo k
ôprávně'é pňµnout pQµstné plněni do tn měsíců ode dně oznáméni

ňoNj 'oka
se u stejných podmínek q
tok POkud DO,ň
trtť nebo poµ'nik
šest
před uplynútim poµné :jO7,
neňělí druhé s;raně. že na däWm trvání pojiŠtěni nemá újem
Bybii pcYWňi dohodnuto m dobu určAou, poj|Šľéni zandá uQg
pcj)stňé doby. lze
be uptymúm
dOby
ktlá
nikne. POkud pqtmei nebo poµstnik N!!lměně Ses:
Mec t-t.'.n'rim pqmňé doby druhé suaN nesděh, že nemá zájem ne áa!5 m !Ná'·
čK)jméni. Nezamkneä poMmd nqsOu-h áohodmty pOémhkj e 1cuč
puídbuženl, prcďuZuje se
za řých? podmínek c t,néž
m kterou Oylc &hodnuto
Pojtštěm csále zaMä:

poµst«e'

Ĺ

sdělí preč
še:řeni ukonČit. pQadá-ll (J ic.
siděh mu
důvody y plsemrÉ hřmě P¶rStitd pcp
skýme osobě, která Ljptarňute právo na Njrstné plněni, na mi žádost
na PQFSNC plněni pňměltnou Zálohu to
rcmmný důwxi
pcskyrnu(i Zädohy odep6t
%jlgrt]te: posKyrne poµstňé µéňi v
měně, XNud r«aúMne
3 torr. Ze pogkyltne netw#ni plněni (opravou nebo vým~ věo) neN
pokud není v
smkxívě dahodnuľo µr.ak

2.

Čkinek28
Poystnéa jeho měny

3

"

Puµstmk je [XNYňéf' pim pojtsoteh &odnuté poµtné vÝše poj'5ľného
|é ujednám v pQjistné smbuvé. pojtstné je
p[ocentni sazbou
: PQj smýčí' částek
mnoÚNe pOjrŠtěné věc. d
výši
stanod vždy
Vyúčtováni
poµtnik uroven
c pQµ5mou smĹouvou, nem-h v poµstné smŕcuvé
µnak

ž

Práve pQjsttWt na poysmé vzniká dnem uzade'ni pqµstné SňYOUvý.
mlouvě nebylo dorodmio, Ze tore wávo vzmkne p0·
pmděr. jednoľ&QNé pciµstné ;e
dnem počátku pojMěni
!e·Ĺi
běŽné
splarné prvního dne poj'síného obdôhi'
OMON jako čásové otxkjbi za které sc plat'

3

4.

5

6

E

°

4

těŽně pojtBM.
se ta ummné paystné oMcjbi
¥
smbné může byt dohcxjmw moZnast
poµStnéhu
M! sjednán' pok~ho nebo
paceM st ůáu,e ph'á2ů 3%
'esp
PiS
Mkt«e sNáľky (části poysveho) je
žádat zaplaceni poj'siMNj h eek pQpstnC obdočň děrně
ů(cku z prodien" za káMý óen p'odjeni Pfi neiaplěceni některé sp:átkj
vdOMnuté
můŽC poµsM
pUle E 29
2
je
dnem jeho pňpsánl na účet
nétxj
(poktA je oprávněn k }ě'o phj«1) ph be'placenL anebo dnem. ve kte'ém
neOo
který je Op'bvMn k jeho
PONMi'
poµs1Mhov Nmvosn
Wud pqmN
ďas
vyS'. má poµ·
Utě právo na Mhr%u upomímcich vyMcih ve výšb 5'0,- kc a m zátomý
Úrok zpmdtm
Poµmei m prá«j na PQ|Mňé za dcibu WáN pojřkém,
y poF$tné smbwě ujednám µríak žámkne-h mštěni V důsledku poµsiné
ůdäbQSb. Mkh
do koňce pgtstného obóobí, v němž
událost mmla; vtakovém pT'padé ná'e¶ poµtíte4
N'stně celé
vyS' doposucl pLaceném
múZe poµshte1 jen Id [KX]·
~ky*h v úkoně pQµstmkh podmínkách nebo v
smlouvě. Upw'4í pQµsutel výš' poµstnéhc.
m mésice pléde dnem
u pqmné 0txkibi ve krese m yýše pQµ[ného změmL
PCySUUk se imému múZe nemhlás Mojém do

:'cp$m' má p~ cmCíst od POµStnéM pineni spimé poh'e~y po·
nebe µné
2
To
jedná-h se povím
ms:
plnen; 2
poµštén: k
u|ěC
'a" m se
uptynuSm Dobý, na ueeou
poµštén'
Mvo na pDmemou

a) potu9-h pQµ$tnik rebo
umysíně něbo z nedbälosb pom·
mst k µevdwým sděknim stanovemu v či 20. QďsL 1 má pQjMíte'
pcávo oct smlouvy
p'oWe-h. že by po
a ůfn·
něm zMpovězeni Qotäzů smwvu neuZävNL
b)
m právo od srNcuvy odsUoUp|l b přbaclě. Ze 51
musei být ph uíaňrám smk:uvy vědom nes'wnabs6 ~1 ňdÉŇe©m mjištěním a u]em"wým· pQZmavky a
m
ně
pňtom se vEzřňe v úvahu u
okomsti a jakým zlpůsebem se
P¶cSCňá smWva
µců to. jej d'uN suaně pň
smtowy nápomocen
m poj'meh.
c) Mävo ods:oupic od smLouvy tankä, nevyubje-l je strana do cjvuu
měšiců ode dne. kQy Zj:sbČ nebu musela zji$tú porukM pavmosu
stanovené věj 20.
B) Odsmpij'
od sm'ouvy,
mu
do jed'c'
no mé9ce ode dne. kdy se
stane učmnym.
poj'mé
g to, co jU ~ně ?
pinii,
l
M smiouvy poµmet mé pQvo upoäst g i nXkdy spojené se Yjň'
řem e sp'ávou
OO$tOupí·h pQ|mei dc!
d
t
ji2 pojtstnik
netjo pná osoM pojstné plněni, MMMJĹv íé2e
ihůtě
to. c-j n zaptaceného pwstneho plněni
uplacené PôpStné

odpoMajk

7

WFďAM¢.& :

'ro naapwceni poµtného
Upcmene·:p poµstďé9 poµstnika o upäcem poj'stn&o
"q
v upomince. k poµštěn1 mkne. nebude-h
a"
v dcxiatdné lhůtě. která musí být wňcjvéM
Y tMn pdnw<
měsíce cxie dne docučenň upomínky. zamkne poj'štén' ma'ným uP'v'
nutím této ihůty To
v
nuap&eM splátky
nebo pejl čaw LhůW podle věty první lze pléd !e]im
dou prodwhr
Doh®ou
pcNmk se mohou naúnó pc)µštěmohKxjnouL k
c zámku pqµštění se
aby y ni strany
jäk se
\NTcNnali.
ujednán okamžik zámku poj&ění Nu". Ze pQjtŠtěn'
7anlkk) dnem. kdy
Ůčmnosn Dohoča musí být
psem.né. j~ je xplatM
výpovědi
d) )é·h
poµŠtěni s bělnýn' pQµ!mm zarwká
na za
klaäě vywvedi pQmek 'ebo
ke kOnCi pQlkgného mot}i
,e·!i však výpověď
dwhéstmně pozôějí m šesí týcmů pře
dc dnem, ve úe'émupšyne
amkä poj'9ém ke Koňo
otxSObí
b)
nebo
múk
ljä)
d0d+ měsíCů eňc dne utadení smlouvy nebe
BD) 5
cjobou Gs ľň
ode dne ozMmem
vmku poµsné
c) poµsmík můře pQ}tštěev" Vypa~[ 5 QSm|derln\ vypcMNn' JObOu
Cd) clo thou méskij ®e elnt. kdy se
Ž'ť!
pouZd
M Lj'Čen' výše pQ&ňé% mbo µq výpočet
pměni
hleáM íakáuné v § 2769
cb)
měsíce :xk dne kdy mu byno dmukno Qznämenl
q převodu
nébo jÉĹjQ čásu netx) q p?eměně
poµMék nebo
CC) ód jednoho měsíce ode ďň9 my bylo
ůznámern
Ze pojstitěh byla odňato ¢xyvo'e^; k provczováni
Čmňosh

5

ode dne'. kdy se d ni doMděhv rom případě
zaMne
uOlynun'm
na kľeľé tYiO poµstné zaplačem NuPO
:O'nkh
na tmo násleclek poµinika vc sděkni p%íeodst
' trvá
"adále a výše poµsméhc se pF nésouhksu

má p:··

'oku rboku(j nem . DO, Ĺ".e
sjedná"a "a Onb ,.ed-

¶

\
é) ENA smlouva uiadena
otxhodu na däíků má
uCláni důvodu
od smk}wy w thůté
dnů
oótdm jejího uzMe"· nebo ode dnt, kQy mu bvN sděkny pQjHňé
pokut! k
dojde "d
Zádost pci

6.

4

f) Oásmp' '( pQjtstň« dc smbug pocjk jQstwce e),
bu
OďkkKlu "eípozdép vŠďk
dnů ode
kdy
se odsu)um stane Úč'nným
popsN; pKtom m právo
g. co jtLe pQj|genl pinů Byk) h však
plněN vypkceno
ve 'N' pňe5ahu|ici výší zaptacenéM
vtäľi
poµšténý
obmyšleny
Čáswu
ného pNn( která přesahuje íap«ené po|'5tňé.
V BpatSě odsfoupem pK)jmlte|e se od =cereno pqµsiného oděi náklddy $POMé se vznikem a
ve
25%
'OČního pqčstnéhc: v pňoadě sxjµsmé smiwv) H niž
~"c
jednlyá7(yvé Poýstré. vC Yýý 25%
CkjmitnuWn pojostMho phěni
PcjfSMd múk pojstM pĹněn' edmimout
pň"mm ~N udé
'tjSľ' skutečnost.
a) o které se dozvěděl až po vzmků
D) krerou ph !*dnáváni
nm jehc zménv nemohl
v au
Becku
;xjcUšen' povm=
Cl 20. čxhí l d
c) pokud by při Znáio5h tétO skutečnosti pt'
!imoUNy Tutc
Smlowu
nétjo pokud tN if úziMe' ta umkŕ pcňmhek
pWštbi CWc zamů:
a) dnem. kdy tMO
důo předám nétxj uvé<kno ÓD µuvc?u
po¢le toho k Čémú ďofďé dŕive: totú
v pňpaóě pňKůni nebo
wedui do promu Gest' poµšténych
prací
n) Zánikem pqstMho újmu Zámkem poystného nebeLpeCl
pQ|ďtěné osoby. dnem Zámku
tm
právNho Mstupce nétx? dnem
noví-h Wp nébo pqtstná ynbLNa jnak
F) nebyb-h
dOhodr'utQ že
ňnénjú
nép-:
maqetku
dnem Qínámen; t&O méňy
d) soúv®·b
odpMdmsti s
p'á·em a NěQýťr'vý9ovné
že
ýKÁ.j·
wamká, ímkne
~
íméný
poj'Meh
é)
se
nebo
«Mtm do kä%äQňj "e·
zamkä
dnem
mčx.
o p>
voknivkla& v'ktstmckého um
vWWM
eSo káW9'u
mmancMj WP nebo
jmék

S

No uČdy CX@těni yednaného tmě těcMo vpp se
Poµí«ékm je Alkônz
6%i3.Čeká
2

2

3

4
S
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ů%na
Ze ckjba pfe'ušeni pq'kéni počne U¢Ňýmňfm2 měsků CKjě dm sNtmst'
zapweno. se na IOIO PWŠ"éni
v poµmé smdouvě t?ě
Oodm ňký za kterjc" Sude
pferušeno

'g

PŕQ Ůčelý mhoto
se 7ásdkou mum'
pisem'to$t nebgpe
nétni um které zesilá
poµstMkow a (jp'avneným Osobém
a pojmM nebo cmvněné 'mby
p%st'te'
äs&u na jeho poslecjn' známou adresu a ocuvnéným osobám m tu
adrtsu ktcroů přsemně
sděhh Poµstnk N pjvmén pojmeh sděht kúdciu zmé'w ed'esy přQ
z&kác
částky
týl za8lány popměem na Účet. m DO|rStnik něOO op'ávněM
'm'
sděhh pcysm& d owávněM osoh
čki sídla
a peněžní částky m účty po]|stqeje. Kecé
2as%ni zihdet se
prostiedrNcN;m drhrek
hceclce
'ze je
PenéZni částky lze us"at prcmedmcMm in
néžmch usinů
Plsemnosl urČená poµsMe1 je doručená Cnem kCv poµst're· pon© /é|
převz«i 1aé2
PD·u5 by'e
PŇÍdM
Peněžní částka
PQµStiW< je doručem ~ pl'tpsáni WoUstky na jeM účet
d'«n kth Mo rjl
po$'sUWem POMZěňo
PisCm"ost pojsl'ľek určenO
nebc op"méňe mbé (ďa'e
jen .adre9ť) se poMuje ta dcmúčenou dnem jejiM pNzeli amsá.
tem nebodn«n kQy
převzeF µ5emncysh odepřd Má se re že
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P

e, Ke ŠNdňC
PO-

podk Mášmm äkom

Pqpstn'kem !e osoba He'd s
d kecá je podle této smíouvy

uziwQe0 pQ!'mou 'ýT"QUvU
píaur pqtstné
pq'st""

pe osoba "a mQ
zdmi
nebe
netxj pnou hOdnotu poµstnéM
se POpŠtěM maMje
Opráměmu ombou F osoha Herě
pq'stné
v7NŔňé
p'ävo
pqµsíné pk'én' (po,lšľěný
ta ~)
cjobou|e óoba m kterou ljy6
yednáno
,'e úplata u poj'Šténi. kému je povnen
BěŽné popstM je pW$'ne sränovtné ta POy$ĹNÉ obdob (mekčm trm
poloietni. i:jčni)
Pcystnéobd& je
pq'své
zčvwé
se

pQllsmé

QOOu. nakřemu

pojeané Rebe2peel je mo?ná pHna vzNku pqtstné
Pogstné 'Hd je mha
pgsrné
vývodcněp%smým ňebupeč'm
Po|šlěň' azm
nexzpéá pqšténi Uere uuďcá oqtstrA
na

'OKR

rúe'ý je
OSOOOu dc
je fyt'cká
čká Oso&, rte
'á p'Mdj odbomOu
$mehjlki k
a k WMdéní
Čnnestf s Nm
Pastaerú
crh
jqicŕ prává d pcNmno$tl
tókOr' d DOa sa'mswných
tAáio:SL"
nedbowt je takwé z«eúbám núrné opmmt n
ponj!en' prbhCh pře¢p'sů
pNdp'ů
äkMé r'-. "
mluvňé př'evmkh pvmnosti. jehoQ důskdkém bd VIM šv,)g,
nebo wétšeN jejich ná9edků (např pomšem
Necjps;
íhäné porušeni l«hnokjglckých prmóel, Ľmost pod
nebo návykcwých látek zävůné po'den'
sdnďnho pruvcwu
ap®.);
vŽdy takwé jednM
hwé by'c
Drčmou vzmku ŠkOdní uObsn a Vd herě Oylä axba uvedená v
23, m 3
pro nedbalasrň tmmý Č'n
Casovou cénoů !é ccm kterou ma věc beůmsddné :8bd poµsmo(.
udábsľi. SWKŇ set nové ceny vĚci. pfGerrů se phhHŽl kestupm opcxTenebo µněNj
anebok ZhodnQCeni věc', k němuž došb
jejl op'avou.
Retxy µ'ym způsobem
NOvOu
je cena. za u«ou lze v
místě a v daMm čase v&
'ebj
poňď'ľ |ůq věc mrKjU
M76ču

Článek33
Závěrečná ustanoveni
Ad zákWé

?

8

.VP

N~i

'íŠWYM as se Mjem
15971.
ft

'oučasné pcjMným vziáhuj se na
práva
v tKMC poj'smý'h mminkbch pto pQmnčho

ČláMc31
DQcUčování
l

se
za docučknou jen íéMy. ~te-h jei dmjČem
nebo poCvrdi·h tmo dOruČerv' ten komu byla jrtena
ZasMN pkmmslí pcováCéM eďľron'ckým|
5 ůhnkg do'uCen' podle ckš$! 2 a prVní věty odst 3 je mObé bud na zájadě CoNdý
u¢&UŘŮ pgtšténi d způsobu
~'JO51' a
|ej!ch
pňjeň. anebo pokud (k)ručen' %tesát nepocmo"ým zpíjsobem PONň1t
elek!rumckým Cxňµ'em)

Článek 32
Vymezení pojmů

Článek 30
PTérušem" pcýištění

í

QO9át
®e8imá s vyuh[m pumzwmk poŠto¥ních slWeb došla
tféľ'
den po odesůn' býk-h však
na
v mém
HÔuj.
pmácty pr«Ovni m po
Cbruťbván: ptx!le čm 2 a 3 se
doponRenych pjani zasäanµh
"a Mqku nebo lwnoů
do
WkOu
~M$1
ias%ná
dMtk
hcence ObykPOu

jSOu 'yfO

rpp se Míprávnim fäóem České repubhky a pro řešeM 5pQrů
tomto poµ4éni j5oU oMušné soudy České 'epuµk) Tóro
'cm"ěž p'o
nj# v zaNamči, pokud mm předwsy stám kOč
¢oFsmé n? ko umlsxěno nčsrancM
vp" nabý¥a|
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Allianz ®
Pojistn"ásmióuúač. 4ÓÓ Ó43 513
Allianz pojišťovna, d. s.

Poµsute1'

Ke ŠNantc| 656/3, 186 00 Pmha 8 Česká repubhka
IČ 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B. viožka 181 5

a

GREEN PROJECT s.r.o.

Pojistňik:

Dobřepvická 194, 252 43 Průhomce
iČ27 19 57 83
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským souděm v Praze, oddíl C, viožka 103585

uzavÍrajÍ následujicí pojistnou smlouvu o stavebním pojištěni:
Všeobecné
pojistné
podmínky:

Pojtštění se řídí Všeobecnými pojistným podmmkámi pt o stavebm pojištěm proti všem pojistným nebezpečím (VP'P·CAR4R ,
a sjednanými doložkám resp. smluvním ujednáním které jsou ned||nou souČásti této poµsrné sm|ouvy a jS·3u
v přilože

Sjednané
doložky:

004
102
103
107
108
109
110
i12
119
121
150
151
202

Rozšířené kryti garančního období
Zvláštni podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jmá zařízeni
výluka Ztrát nebo škod na urodě, lesích nebo kukurách
výhrada pro ubytovny a stavební sklady
výhrada pro sta'ebni zařízeni, ©troj d stroje.
výhrada pro skladováni stawbního matenálů.
Zviáštni podmínky pro bezpečnostní opatřeni v souv1sĺosu se sráZkamí, povodni a záplävou
Zvláštni podmínky pro hasicí zařízeni a prottpožámi ochranu na stavenišu
Exímjici majetek, který náleží, je v drženi. péči, úschově nebo pod kontrolou poµš:ěňéM'
Pibŕové základy a opěrné zdí
Smluvní ujednání pro případ odcizeni nebo ztrátu pojištěné věci
Defmtce pojmů "stavební stroje" a "zaňzeni staveniště"
Kryti pro stävebni l montážni stroje

GREEN PROJECT s.r.o.

Pojršténý

Dôbřejowcká 194, 252 43 Průhonjce
lČ 27 195783
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měsíským soudem v Práze, oddíl C, vložka i03585

a
investor a vŠichni dodavatelé a subdodavatdé a společrúci podi|ejícl se na zakladě smkmúhc
pojrŠtěném dile, pokud hodnota jeµch dodávek byla zahrnura do celkové pojímé částky
dda

Revtrahzace NKP vlašský dvůr etapa It

Mtsío

KutrÚ Hona - vlašský dvůr
'

Si m

~~~ "a
¥äc.

Allianz ®
pojištěná
nébezpeČí:

Sjednaně
pojistné
částky:

v roísahu výše uvedených všeobecných poµstnych podmmek prO stav±ni po]ištěni protl všem pojtstným nebezpečím a
sjednanych doložek

Oddíl I · pojištěni věci: hodnota kontraktu:
Oddíl ll- pQjištěni odpovědnOsti za škodu:

Lwňity
pojistného
plněni:

Pro krádež vioupánim/loupeži
Pro vandalismus
Pro wchňci, povodeň, záplävu, krupobíU. zemětřesení, sesuv půdy
a výbuch sopky
Pro zařízeni staveniště
Pro stavebni/montážni sľ'oje
Pro odkhzeni sutin
Pro ěxfsttjjici majetek
Uvedené hmiŕy plnění pIati p'o jednu d všechny pojistné udáľostl

,

Spduúčast:

Pro wchňci, povodeň. záplavu, krupobtti, zemětřesení sesuv půdy a výbuch sopky
Pro odpovědnos't (jen věcné Škody)
Pro krádeŽ v(oUpánlm/|oupeži, vandäsmus, zařizent stavemště,
sravebni/montážni stroje. odkhzeni sutin
Pro ostatní škody
výše uvedené spo|Uučast| platí pro jednu a každou poµstnou událost

pojtstná
doba.

.

Smluvní
ujednáni:

Obaobi stavby. 01.08.2018 (od 00.00 hod.) - 30.11.2019 (do 24 OD hod )
GaranČni období 24 měsíců
Smluvní strany se dohodly, že odchylně od ustanoveni Článku výše uvedených VPP, která obsahuji úpravu počátku pojGíěni na
den po dni zaplaceni prvního pojistného, se ujednává, že počátek pojištěni je stanoven na den uvedený v pojistné smlouvě
Nebude-h poj'st'né zaplaceno do 01 08.2018 poµstnä smlouva pozbývá p|arnosľl.
Poµtnlk prohlašuje. že byl před uzavřením této poj'stné smlouvy seznámen s poµstnymt podmínkami platným pro tuto
pojlsľnou smlouvu včetně všech příloh, což poN'zuje svým níže uvedeným podpksem

jednorázové pojistné:

Splatnost
»µstného:

výše uvedené pojistne je splatné nejpozděy do 01,08.2018
na Účet:
Alkanz pojištovna, as., Ke Štvamci 656/3, 186 00 Praha 8
UmCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1 14092 pfaha 4 - Michle, áslo Účtu: 2727/2700
konstantní symboľ 3558, vanabilni symbol. 0400043513, swňt code: BACXCZPP

Ú

l

Allianz ®
Příloha:

Závěrečné
prohlášeM:

Vyuäováni pojIs[ného
Sjecinané doiožky
Cseobecné pQjls[né podmínky VPP - CAR - 02 Alhanz poµŠtovny. a s

poµstnik prohiašuje, že obdržel od pojfsute|e näbidku č. 111 1628. Na úkladě akceptace této nabídky ze strany
pojlsľnika byla vyhotovena tato smlouva. jqim podpčs'em poµstnik stvrzuje, že sjednané poµštěni odpovídá jeho
potřebám a poŽadavkům

&'Z-t<,n, 8"

v prazedne07 06.2018

po)Ĺstltel

podpora korpo'árn|hc.
a podmkatelského poµšíěm

5!3

podpo'a korpo'ätnihc'
a podn[kate!ského

|J|

-

Allianz ®
Doložka 004:

l

Rozšířené krytí garančního období

""{(j se ujednává, že v případě $jeanán| této dO'OŽky se poµštěni vztahule na niŽe uvedené gamnčni období, pňčemž pou kryty zi'áry nebo
$· ::1, na kontrahuvaném dí'e, herě'
jsou způsobeny Doj'Štěnym(i) docjďvdtekm(i|) při CwOváděrii gardnčnich vaci, ke kterým se zdvá7al(l) y kontrdkuj.

7" inou během gannčního obdob'. pokud by¶y ?pŮscbeny v místě stävby nebo montáže během stavby nebo montáže před ľ;m, né? by'
,'taven prolokd (j phevzetí zn'Čené Č' POŠkOZéné sekce

Garanční období: 24 měsíců

Doložka 102:

Zvláštni podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zaňzení

" ""'tě) se ujednává, Ze v případě 3ednáni téro do'ažky
poµšíěnému piněni za škody na sLávajicich Doďzemntch Kabelech ame'x
nebo µných podzěmnich zaňzenich pouze tehoy.
se poµsmľk
započeúrr prací mformovd na pňslušrýrh úkcech o
: :"c.ze těchto kabelů, pcitmbi a podzemních zařízen[ a učmd věškěrá oµřřeni k
Skoč na nich.
""é", za n'áty nebo škody na těCNO oodzemnich zaňzenich kíerá se náchäzej' Mešně na misrech uvedených v podzemnicn mapách (náúesec'
- .že!"' podzemních zaňzení), je h'azeno po úpiatněni 5po1L,!jtastl 20% ze škod, nem
uvedené ňiŽf md písm a), (xxjĺe
Ntá Z
"«'to čästekje vyšší
- e" za zt'áty nebo Škody na
kie"a [soů
je hrazenc dc
,,'CSl uvedené niže DOC txxiem t:)
k náhradě škody se " KaŽdén" pmťdě 'JňY2.i
"d
'é.u"c kabelů
/'"yCh podzemn|cn
ä YVUČc. '
:· .< . náhradu násled"ýcn škc'cí a oena'e

Spoluúčasti: a)
b)

pro jednu a každou pojistnou událost
pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 103:

výluka ztrát nebo škod na úrodě, lesích nebo kulturách

"""" ':. se ujechávä že v případě sjtdnáni 1É!ľO íjoloŽky
neposky[ne p<jµštěr¥ému plnění n Wářý. škcdy "ŕebo
:tĚ
p'ováděm konŕ'ahovanych p'ao pňmo
"£P^mO nä odich, 1E5'ch
kul'urách

Doložka 107:

he'é vzn:kŕy

Výhrada pro ubytovny a stavebnisklady

" - '- se ujednává, že v pňpadě sjednáni této dQ|cgky po me' poskytne pojtštěnému plněeh za ztráty. škody nebc odpovednoq způsotmé m
a 5[avebmch skladech požárem.
či povMni pouze tehdy když tyto ubytovny a stavební skiadv jsou zňzeny nad hranici
- .",B! vodnl hladiny naměřené v oblasú stavemště za poslednich 20 let a pokud jSOLj !edncmNé sk\adové jednoiky od sebe buď vzdäknv
" ""dně 50 m
odděie'ry

Doložka 108:

Výhrada pro stavební zařízeni, yýstroj a stroje

se' wědnává, že ĺ případě 5lecmáni
dCi'oŽky
pou;ytne poµšténemu M"ěni za ztráty. Skodj nebo odpovědnost vmké pňmo
Y důsledku pcmjc!ně nebo záplavy na sta«bnim zařízen|, výst'op a strojích pouze tendy. jesrhže SfäWbni Zaňteri výstroj a 5ľ'O;ě
" , , [.'Cj ·:"' h'" 1)'dCt' mbc d" přeíušem ptac ulcjŽěnv ná !akověm m'scě které neby'c
2(Hecou pOv'Odn'

r
.

..

.

.

Allianz ®
Výhrada pro skladování stavebního materiálu

Doložka 109:

imc se ujednáva, Ze L pFpadé
rero go ažg pcysnte poSkytr'e poµštěnému oIněn' za úráty. ŠkOdy nebo Mpověúno51 vzndde o"mo
7cľk' neplime v clůsteGku záplevj nebo povOjné na stávebmn mate' álu pcuzt' tehcl', jesúůe :ento stavebni matertál neořekračuje
na [j! dny a jestbZe

miiterlá| pře«aču. c fOľS množsM je jskladně1' na takoyých místech, kte'á nebyla ahrúem

jc.«xjn;

Zvláštni podmínky pro bezpečnostní opatřéni v souvislosti se
srážkami, povodni a záplavou

Doložka 110:

Timto se Ujednává že v pňpadě s]ednán; rěío ClO ožk) pojmrr poskytne poµštěnému dněni Ed n'áry. škociy nebo odpovědnost

pnmc

mc mpňmo srážkami,
nebo záplavou, jesthže bytá b pro|ektu a při jeho real'zaa př>edem doswečná bezpečnostní opatřeni
"M dostatečnými bezpečnostnim| Opätkním: se 'ozumi že byly píč po,ištěné místo vzaty v ÚVä'hj hoclňoty s'áZek SxNodni a
s CNňoCjC·u
QpakDvání 20 ICL he'é ŕyp1ýväji ze
pňslušnych rne[eo«)'og'ckých agenwr
NáMada se neposkytuje za zt'áry, ŠkOdy neoo odpověaňw vznMé tak Ze CK)ps[nik ňeodsvani neprodléně pNkáZky (MOĽ písek. WOřňy) D'än;c
,C'"ému průtoku vodyr řečíŠľi vcxjnlho tOku bez ohkdt, na ta zda jim momentálně «xk proréká č! nikoliv

Doložka 112:

Zvláštni podmínky pro hasicí zařízeni a protipožární ochranu na
staveništi

SE uFC}nává, Ze v případě sjednáni této do otky pD|!sľ|te poskytne »)rŠténému plněni ,ta zUty. škody nebo od[x)věano5t
č

požárem a/nebo

Pňm'C

poúze tendy kdýž jSOj splněny ryto podmin8:

l
2'

pcxik aktuálnihů sLávu stavtjy jsou vždy k
vyba«m' a hasíci wosrřeoky, d [q v dosíatečném množsN" e
Fuř.kČňO5t hascch přísľrolů d hächc je pravídeině konv§äna. d to v souladu s pMušnýmt předp'sy piatnym' v Ceu'é
v 5oú!acju s pňgušným!
platným| v České feput)|lce ,sol čij ne?'ych|e/ po ®srraněni pažení zňzeny
poŽáM úseky Šachry pm výiah a udržbu d ,né otvo'y jsol co nqdSve provuomé uzavřeny, ne,pozděµ do 2ačátku

lunkČ"'

:
5

matenál se Qfavµde|ně odstraňůje Z poaaži, v nichž p'ODiňáji dokMovac' práce. musi být hořlavý odoac
c..á" :je""é
pT: skončeni prací
Práce se 'výšeným nzikem poŽá'u ("horké práce"). jakC je např broušen', řezáni,
práce s pájeci 1ampou,· páce s
asfahtem a jiňé práce spqené suvolňovánim tepla prováděj8 všlchn| č®avatdé na základě pMušn&o povo4eni. Pň prcMděni
p'ac'je pňtomna vZ¢y aspoň jedna osoba vybávéná hasicim pSis[ro|em d vy9úená pto hasební zásah Mišto, kie by(y vykonäúny "ho'«e
p'áce". je pc ukončeni iěchto prací kontro|ováno podle pMušňýcň pNdpísů platných v České repubke.

F.

mtenái určený pro stavební nebo monráZni práce má být
do skladových jecjnotek které nepřekročí níže
cm
hodňotu na jednu sklMovou jednotku. jednotiwé skMové jecinotky mají W % sebe navzájém vzdáleny mmmálně 50 m nebo oddě é'g

e

p"ocjpQžáfními
Veškerý hoi¶avý mateňál, především hořlavé kapa'iny a plyny, muSí být skladován v předepsané vMálenost. m
stavby nebo montáže a od misra prováděni "homYch práci"
7

it .jSWiWěM cvsoba pověřcná dodcžwánim bezpeč=rj na sravemšr 1e·h to moŽné je zajŕštěno ohlášetň požáru na nejohZš" ňäs¶čw/
íáchmny
ĺso-j vyp'acovány' a prav'delně akruahzován) piany požámi cKhrany
Osoby činně na
jsOu
Cc', ä'j
nasebni zásah vs<)ijladu spňslušným předptsy pktným vČeské 'epubhce. NejbhZŠi haučský úchŕanný stxM má
:"·ä'
swenňtě a m
né zabezpečen pňsm Na stavemšti je ZMěn vjezd pro požá'n'vozldla a přijezdavé zásatKNé cesty
Ště)ť JP ..kc"
pňstup na něj je kontrolován

Hodnota jedné skladové jednotky:

.

: :

: "

:

Allianz ®
ExistujÍcÍ majetek nebo majetek; který náleží, je v držení, péči,
úschově nebo pod kontrolou pojištěného

Doložka 119:

ľimo se u|ednává, že v pňpáQé
této
se
poµš{ěni diě C)c]dil[j l všeooecnýcr'
Docjmínek
po
na
Škody na extstujiclm majetku nete' na
Gěř) r'aú5. je " péCt opähován nebo pod kOntrO|O(j Dc!|šténého d kie'é byly U'Jsa^,eny neoo
'.zn.k'v při stavbě nebo montáž věci Dolišténých d e ČJd3'!u |všeooecr'ýcř
Al"e"z pQ·'ŠX"n,

pojištěný majetek: existující nemovitý majetek přímo muvĹsejÍcÍ spojištěným projektem ná|ežejÍcÍ
pojištěnému a/nebo investořoq který se nachází na místě pojištění
pQjistňá částka:
nanradi poMnému ztráty nebo škody na poj|šteném majetku pouze tehdy. jesthže je tento mjerek před zahá|en;m suvebnich µaci v
ic'b'ém 5tävu a pQlajd byla učiněna nutná bezpečnostni opatřeni
"JKUlj se týká škod způsobených wbraeem, nebu oslabením
Mstměnim nosných p'vků. pqµsute1 pK)skyme piněni poµŠtěnému pouze 'a
ztráty nebo Škody, kie kteřým dojde v djsle&u úcmého nebo Cámčného zNení pqštěného majetku, nikohv však za pcNnmové škody,
neovhvňuji negatmě mbihru pojišrěného mdletku at ňedmžují jeho
neposKytne plněM za.
zt'átg "cDu Škocjý. fěŽ he vIh|edem k povué
nákzdy na zabráněni nebo zml'ném Šktjc kéŽ se

Spoluúčast

preč' nebu 7pÔsŮbu jej'cA ptoMém
pO,tstné

jako mtné

pro jednu a každou pojistnou událost

Doložka 121:

Zvláštní podmjnkytýkajÍcÍ se pilotových základů a opěrných zdi

" "u ". se ujednává, že y případě sjednán'

ICh" žič. pi ·5' :e ' epcsatr'e

pn·:ud idc c'

ne

V\rněnu nebe OP'ávu pdotů neoo cpě'nyc' .'G'
á;'

:
3
:

kteřé byly během Stävby ŠPätně jm stěn.,

net)o

d)
kteté Ľyly' běhen' twráněM nejí. -"g tan>a""
POŠkOZě")'
g)
kteře byly zablokovány uvanut:m nem
pdotoväcm vybävěnim ňěN poúzdrä
Opravu môuwsých nebo 'ozpqenýcn ŠtětovmC
Opravu jakéMkdtv unkání ňebo infdttece !akéhokD'N druhu maľená|u:
výplň pfázdných mist nebo výměnu Unlknutehc benton'tu;
jako důsledek porušen' jakýchkohv pdctt nebo čast zákl%ů. které prďy zatěžmci zkouškou, nebe j'nak nedosahu}i svou navmcwčnou
úmjsnost
Nawáceni profilů a mzměrů do pŮvod"úho sLávu

h:c doložka by neměla být pouhta na zváry nébc škody 29Ůsobené pňr®nim žMem Prokazwáni, že tato

nebo Škxxk je krvta, ZáVYS' na

: "¶ štěném.

Doložka 150:
"

Smluvní ujednáni pro případ odcizení pojištěné věci

. jé uµjnává, že y oňmdě s,ednan této do'ožky poµmel posMne pq'síné pjněm za veškeré ŠKody mebo ?tíáty ?Důsobene krádeži
3":m nebo loupeži, pé)kud jsou splněna následljlic| opatřeni.
Odctzen| po;tštěných VéCf u|oZených v Uzamčene budOvě neoo mi5tnOSt| (dáiě jěn uomčený prosw)
doupaním. pe!skytne
pojísíné ?|něni.
č)
'"dx. do vyše 1qq 0®.-· kč u ďechm pOjlŠtěrbé věCi, je-h uumCeňý prostor chránén v
zabezpečeni. tj.
s[dvebnim
?ámkem s prohicvo., cyhndnckcu doXou bezpečnostnm kOváním ch'ánicim CylndnCkOu všOŽku p'Oľi
'.z omen' 'jdvrtijni a překorÚn' systémem vystaven' stavítek a neoo wsacim ,támkem 5 třmenem o průměru m|fMmá!né 1(j mm
Hd'cjened
e
hO

Kd'ený)

pethc o mčn'málM tiouštce 5 mm pňpeněné

X)'"'C"
"

__

\

F
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ť

bn

cq vvše 50U 000,·- KČ za všechny poj'Šténé věci je-h Uzd'nčený piosw chráněn v K)ZSäňu spectamtno
l) v-čmr "iädlaHun"
s proh|ovou cy|lndnckou doZkou a Nzpečnostr.im kováním chránkim cy"ndnckou doŽku p'ot
a překonám sysrémem vystaveni stavítek d nebo v'sacim zámketr s třmenem o průměru mtntmáN 'C "'-"
s
pcQvedenim hařdemd (pov'Chově kalený) osazeném na oetha o m|nlmá|ni tlouštce 5 mm přlpe^"$
"e'jz€č m"etnym spojem a vrchním přídavným Umkem s cyl|ndr$ckou doŽkou chráněnůu proti odvrtání a překonán" sysle" "jSWiC" sLdvíték Za ekvľva|entní tze považovdl je-h dveřní křídlo vybaveno uzdmykac;m systémem umožňujicim ZáYO'C..á"
eveň vc vĹce bodech (mln|málné ve 3 bodech) za podmínky, že uzamykací systém je chráněn
rozicjmeni, odvrtán| d
Dl'ekoné')i systémem vystaveni sravítek. Okna umístěná svým spodním okra)em cic výše 2 m nad úrovni okdního terénu mu4
mňži nebe- roletou certlflkovanou mmmálně v i. bezpečnostni ú'icíě dle normy ČSN EN 1627 a resp ČŠN Eh

:

Clo býšÉ 3 500 000,-- KČ za všechny poj'štěné věcí. pou-h umístěny v uumčeném p'osľocu cri'áněném specíálNm zabezpečeň m
v
písmene b) a funkčním e|ektromckým 2abe?pečovacim systémem (s p'osŤorovou ňebo plášťovou (xhranou) s vně!š;
ak\mckou a wěteinou signahzaci,
do 10 000 (XX),- Kč za všecnny poj'Štěné věci jSOU-|| urrňStěny v uzamčeném prosto'u chráněném v rozsahu písmene c) a se
zabapeCovacim systémem s pláŠťovou l prostorovou ocManou a s napmenim nä putt cenvahzwané ocMany nebo s t'va'ým
sÚežen;m ostrahou

střelnou zbrani:

ej
rM 10 000 000,-- kč. jsou-h
věci zabezpečeny podle pQdminek ndmduáině stanovených
CiócmM pQftštěných věci uložerých mimo uzamčenV prostw na volňém ptosttansNi krádeži vkxipánim poskytňe poµstite! puµst"é
aj
b)
c'
'ä

0Qvýše:
50 000.·- KČ, je-h prOStránStvi opaúeno funkčním oploccnim cetér'o pozemků s mmnální výší 190 cm a uzamyute|nýmt vraty,
5(X) 000,-- KČ, je-li prosŕransrvi jpatřencj způsobem uvedeným v písm. a) a v mmnopracovni době střeženo fyzickäu
nebo
opatřeňo funkčním dekrrcntkým zabezµčwacím systémem wnějS akustKkou a světehou sgnaKaci;
1 U® 000.- KČ. fE-i' p'ostransľvj iabezpečeno mntmálně v rozmhu písm b) d s napQNnim zabezpečovacího systému na Puk
cenuuzované ocmany netxj s trvalým sUeženim ostrahou omrojenou střdnou zoráni nebo se síužebnim psem.

^Ocxzěni pQNených věCi 10L|peži spáchanou v místě pojištěni. poskytne poµstte' plném Id &cMy věci do výše:
J)
t)

5%5Mnaně pojmé částky. maxmúlné 100 m-- KČ:
7Q% spjnané poµstné částky. maxmáině 500 (XX),- KC je-h místo pQ|ištěni chráněna dek'ondým ubezpečNacjm systémem
pc% bupežnému přepadeni s ndpo.!en|irn na pult centrahzované ochräny nebo le·|l stňeženo fyzickou ost'ahou ozb'qenou
sMebou zbrani

4

ke

dk této do.ožicy se kradeh «oúc9nm rozumívěci paché[e|em po re. co překonal omámě zabezpečeni nebo se dopust" jiného násdného jednáni vů6 pQljšľéné VěCl [j

a)

vMddom!s!a poµštěni pomoci padělaného kliCe, [j K|íče který by' pořízen neťjpráménou oSObou, použitl padělaMha klíče nelze mi7
za p«kůané pouhým zµštěnim, Ze došlo 'cc ztrárě po|lštěné věci;

t)
c)
d)

mjpa se uzamčené sch'áng, v místě pOj'Štěn :
gněvnik| do budovy nebo se v ni ukryl.
vmki ód budoyy nebo otevřeí schránku lx)moci klíče, kterého se zm«ni1 kMeži vbupánim neoo buoeži
k- Š:éri dle tétc doioZkj se loupeži rOZ j'ňi zmocnéM se věc| pdchd!elem

I

7ä
násoi [Kôl' pOllšfěnému
jeho zástupc (dá'e jen POl|Štěnému }.
[xc
beum5(řeciniho násůi Pf (í!' p'jl.Štěnému:
7ä VVuŽEi náhlé fyz'CXé nebo psyctmkě tis¶ě po||Šténénc

Doložka 151:

Definice pojmů ,,stavební stroje" a Hzaňzení staveniště"

TímtO SE ujecnává, Zev pi¶padě sjednání této dolQŽký se v Zájmu přesného výkiadu pojmů p'o účeiy pqMění stavebních růik za "stavebrll s:'c-, e'
»a2ůj' yen ~
zaňzeni použitá k yýsravbě budovaného díla «etá pou schopna přésunu mstM silou a mohou být prcmzovára jen !e"ch
pqjj1 Nená obsluhou
Za
swoge° jsou tedy pmžovány např jeřáby vŠCho d'uhu,
voňky 'ypaala. chzery, g'ade'y a jiné zemni stroje, SWvCn Š:n
všeho druhu mobďni míchače, molMln'| čerpadla betonů. vrtné soupravy moodni beranďla, välce St'Qjé pro pddádku žNičn)kh i
µwthů $ľavmtni vlečkyaj.
pod poj'mm 7äikeni stavemště" se pak r(jzumf ostatm zařizen| pouhtá k vµravbě dik, a to ]ednak stacionárni. jednak mobilnl, avšak nWchcip"d
přesune vlasmi sibu.
"uňzeni staendtě" lze tedy zařädK např. stavemštni buňky (dilny·. kanceláře, sklädy, šatny či ot!ytné buňký). stabdM míchací zaNem, jUČn 3
e«míé ručM nářadí, vrátky. sváheci agneg&y, čerpadla, clsterrľy. ge'wétory. lešení žebříky. sta.tulni zcMhaci pl©ny. výtahy, ohýbačky výúužě
nedněn" a M položky oMobňého charakteelj.

Rj '"ä

t 4Ů'Q oa 5"3

l

\
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Doložka 202:

Krytí pro stavebn1/ montážni stroje

Timo se Ulednává, že y pňoadě sjednání této do|oZk) jsou oddilem i všeobe[ných pojismýcn podmínek Alham pojištovny QqrŠtény řmměž máty
a ŠkCXjý na stdvébmch d montážmch sWojich uvedenych v přdOŽéněm semamu Vvkmčeny jsou vSát
u'áty nebo Škody, k mmž došlo na základě elektncké nebo mecmnlcké závadý, se|här¶i,

nebo po'1jcM.

chkdiciho mécha nebo

jiné
defektního mätám nebo nedostatku deje č) Ch|ddiciho média Pokud ovšem v důsledku ľdkOvé[O závady nebo poruchy dojde k
nehodě, ktérá způsobí vnějC škodu, bude tato ná8edná škoda
zmáry nebo škody na vczscllech se stárni poznávací znéČkou nebo na vodnicn p|dvľd|ech
k[ad|ech
%jistM částka pro stavebni/montážn' suoje f'ú odpovídat lq|ch nové hodnotě. Lj nákWům na znwupoňzení každé poj'štěné věc| věc' novou,
stejného druhu a výkonu

EVRCJPŠKÁ UNIE
Evropský fond pro regonálni rozvoj
Integrovány reglonáni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ Cr

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!!!!!!
První proviněni proti BOZP - výstraha s pokutou.
Druhé proviněni - výše pokuty se násobí až na maximálni výši dle smlouvy " možné
vykázáni pracovníka-ú (společnosti) ze staveniště (rozhodne investor na základě podmětu
koordinátora BOZP).
Tabulka maximálních orientačních pokut za porušeni niže uvedených bodů, týkajících
se prohřešků proti BOZP:

Typ provinění proti BOZP
zjištěni požiti alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka

Pokuta
Okamžité
opuštěni
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 nevyhovujicich žebříků (odporujici nařízeni vlády č. 362/2005 Sb.).
Používáni poškozených nebo nevyhovujÍcÍch el. zařízeni, prodlužovaní kabelů, atd.
(poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přistroje, el. přistroj 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.
Pracovni lávky neodpovidajÍcÍ BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široká
atd.).
Použivání k výstupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny (bedněni, pažení, atd.).
Práce ve výškách bez zajištěni proti pádu (úvazy, kolektivní zajištěni pracoviště zábradlí, atd.).
Špatné uvázání 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 hašeni (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 poli bagrů, rypade| atd.
Postavené lešení neodpovidajici průvodní dokumentaci výrobce (nestabilní, bez
zábradlí, bez zajištěni proti pádu předmětů a materiálu, bez výlezového žebříku a aj.).
Nevystaveni 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 kvalifikace,
_sýém bezpečné práce v jeř. dopravě, předáni staveniště-pracoviště, technologické

500,2000,-
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3000,1000,-

1000,5000,2000,ltýden

EVROPSKÁ UNIE
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ROZVOJ Cr

postupy včetně zajištěni BOZP, ...) ve stanoveném terminu objednavateli,
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

Seznámený vedoucí zaměstnanec Zhotovitele stvrzuje svým podpisem, že byl řádně
seznámen se sazebníkem pokut na stavbě ,,Generálni zhotovitel stavbV - obnova parku v
rámci projektu ,Revitalizace NKP vlašský dvůr"' a všem bodům v sazebníku pokut plně
nnrr)7llmě/

.
Datum

Firma

jméno a příjmení
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Funkce

Podpis

